
 Een hele grote proficiat 
Een grote proficiat aan de kleuters die volgend schooljaar starten in het eerste leerjaar. Tijd voor een nieuw hoofdstuk! Tijdens de slotvie-

ring op donderdag 30 juni werden zij in de kijker gezet!  Dinsdag 28 juni was er de proclamatie voor de kinderen die naar de middelbare 

school gaan. Deze officiële huldiging was de apotheose van hun erg fijne tijd in de basisschool. Wij zijn enorm trots op hen en wensen hen 

alvast een prima start in het secundair onderwijs. Op onze website vind je foto’s van beide feestelijke momenten.   
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Volgend school-

jaar 

Momenteel zijn wij achter 

de schermen volop bezig 

met de organisatie voor 

volgend schooljaar. Wij 

willen jullie graag met deze 

nieuwsbrief informeren.  

In augustus verwelkomen 

wij jullie en jullie kinderen 

graag op dinsdag 30 

augustus tussen 16.30 en 

18.00 uur. De kinderen zien 

hun vriendjes terug, maken 

kennis met de juffen en 

krijgen de schoolboeken 

mee naar huis.  

De schoolorganisatie en 

vrije schooldagen lees je op 

de volgende bladzijde. 

Zomervakantie 

Wij wensen alle kinderen en 

hun families een hele 

mooie zomer. Wij hopen 

heel erg dat jullie er samen 

kunnen van genieten!  

Onze school is elke 

voormiddag open van 9.00 

uur tot 12.00 uur tot  en 

met vrijdag 8 juli en vanaf 

maandag 22 augustus. 

Opgelet: soms zijn we 

tijdens deze momenten 

ook op verplaatsing. 

Voor een afspraak is een 

seintje aangewezen.  

Een afspraak kan ook op 

andere momenten in deze 

periode. Op donderdag 1 

september start het 

nieuwe schooljaar gewoon 

om 8.35 uur.  

Zomerle-

zenkids.com 

Lezen is leuk. Ook in de 

zomer. Met boeken beleef je 

avonturen, reis je de wereld 

over, leer je jezelf en je 

vrienden kennen, ontdek je de 

wonderen om je heen. En daar 

is de vakantie toch voor 

bedoeld?  

Maar lezen is ook belangrijk. 

Kinderen die veel lezen, 

hebben een grotere woorden-

schat dan kinderen die minder 

lezen. En met betere leesvaar-

digheden worden ook de 

andere schoolvakken 

makkelijker.  

Dat stopt niet in de vakantie. 

Uit onderzoek blijkt dat 

kinderen die in de zomer niet 

lezen, bij terugkomst op 

school een daling in leesniveau 

vertonen. Kinderen die wel 

lekker blijven lezen, stijgen 

juist in leesniveau. 

Daarom is er Zomerlezen 

Kids: een project bedoeld om 

kinderen ook in de vakantie 

aan het lezen te houden. Met 

boekentips en elke week een 

beloning wordt thuislezen nog 

makkelijker en nog leuker. Ga 

snel naar zomerlezenkids.com 

en blijf lezen in de vakantie! 

 

Data! 
Eind augustus krijgen jullie de 

nieuwsbrief en schoolkalen-

der voor het nieuwe school-

jaar. Via deze weg willen al-

vast enkele data meegeven: 

Infoavond nest Annie 

donderdag 8 september om 

19.30 uur 

Infoavond nest Griet en nest 

Els 

donderdag 22 september 

om 19.30 uur 

Infoavond nest Grace en 

nest Wendy 

donderdag 29 september 

om 19.30 uur 

Dinsdagnamiddag 4 oktober 

is het werelddierendag. Alle 

kinderen mogen in de namid-

dag een dier mee naar school 

brengen.  

Donderdagavond 20 oktober 

organiseert het oudercomité 

een gratis infoavond. Het 

thema is ‘Sociale media’. Een 

medewerker van Child Focus 

komt langs voor een boeien-

de avond.   
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 Schoolorganisatie schooljaar 2022-2023 

Juf Kaat krijgt volgend schooljaar een nieuwe uitdaging in De 

Bron en de  Speelfontein. Dit jaar had zij een erg versnipperde 

opdracht en daarom zochten we mee naar een goede op-

dracht. We zijn haar dankbaar voor een enthousiast en zorg-

zaam schooljaar bij ons! 

Wij verwelkomen juf Lisa Declercq!  Zij neemt de opdracht 

van juf Kaat over en zal ook een uurtje extra ondersteunen in 

de klassen.  Juf Lisa werkt zodoende halftijds bij ons en half-

tijds op de Heirakker Lembeke. Juf Lisa  kent als oud-

leerlinge de weg op onze school al erg goed. Welkom juf Lisa!  

In de lagere school komt juf Sara terug na haar bevallingsver-

lof.  Zij  zal op woensdag en vrijdag op Twinkel beweging ge-

ven in de lagere school. We zijn blij dat ze terug kan starten op 

1 september.  We zeggen ook dankjewel aan meester Arne 

om vol energie juf Sara te vervangen.  

Juf Griet werkt volgend schooljaar 4/5de.  Zij zal niet werken 

op donderdag– en vrijdagnamiddag. Juf Pauline neemt dan 

opnieuw de klas over. Zij combineert dit met het tweede leer-

jaar. Op maandag krijgt zij een opdracht in de scholenge-

meenschap.  

Anneleen (secretariaat) zal volgend schooljaar voltijds wer-

ken in de Lieve.  Een grote dankjewel ook aan haar om met 

veel toewijding het secretariaat over te nemen. Ook een 

pluim voor het extra werk om de opstart van volgend school-

jaar al voor te bereiden.  

Wij verwelkomen Annelies Lannoo. Annelies was directie in 

de Bron en kiest voor een nieuwe wending. Zij kijkt ernaar uit 

om mee met ons het verschil te maken in Twinkel. Welkom, 

Annelies!  

 

Vrije schooldagen schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 

6 november 2022 

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 

Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met 

zondag 8 januari 2023 

Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 fe-

bruari 2023 

Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 

2023 

Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 

Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023  

Pinkstermaandag: 29 mei 2023 

Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 

augustus 2023 

Kleuterschool 

 Jongste kleuters:  Juf Grace 

 Oudste kleuters:  Juf Wendy 

 Juf Grace en juf Wendy werken 4/5de (beurtelings 

maandag en woensdag)   

 Klasjuf op maandag en woensdag en beweging: Juf 

Lisa  

Lagere school 

 1ste graad:  Juf Annie en juf Pauline 

Juf Pauline  ondersteunt in de eerste graad het twee-

de leerjaar. 

 2de graad:  Juf Griet (4/5de) en Juf Pauline  

   (1/5de) 

 3de graad:  Juf Els (4/5de) en juf Katelijne  

   (1/5de) 

 Zorg 2de en 3de graad: Juf Katelijne en meester Pieter 

ondersteunen in 2de en 3de graad.  

 Beweging lagere school: juf Sara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale verlofdagen 

Maandag 10 oktober 2022 

Dinsdag 30 mei 2023 

Pedagogische studiedagen 

Woensdag 5 oktober 2022 

Woensdag 23 november 2022 

Woensdag 1 februari 2023 

Woensdag 8 maart 2023 
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