
 Activiteiten oudercomité 
In deze brief kon je meer lezen over de infoavond ‘sociale media’ 

en de chrysantenverkoop. Ondertussen ligt ook de datum voor 

het ontbijt aan huis vast. Noteer alvast zondag 12 februari 2023. 

Dan hoef je niet uit je huis voor een heerlijke ontbijtje, maar bren-

gen wij het graag! En nu je de agenda bij de hand hebt, staat het 

schoolfeest op zondag 4 juni al genoteerd?  

Heb je interesse in ons oudercomité of een vraagje? Mail dan naar 

oudercomite@basisschooloostwinkel.be. Papa Jonas en de an-

dere ouders vertellen je graag meer! 
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Infoavond socia-

le media 

Er zijn nog enkele plaatsen 

voor de infoavond ‘sociale 

media’ op donderdag 20 

oktober om 20.00 uur. 

Inschrijven kan hier.  

Tijdens de vorming ‘Veilig 

Online: Sociale media’ 

krijgen ouders zicht op het 

mediagebruik van hun 

kinderen. In getuigenissen 

komen kinderen, jongeren, 

ouders en experts aan het 

woord. De vorming is 

interactief opgebouwd met 

onder meer een quiz en 

een stellingenspel. Hierbij 

worden er heel wat 

concrete opvoedingstips 

aangereikt. 

Deze vorming is voor 

ouders en gaat over 

kinderen van 6 tot 16 jaar. 

Alle ouders zijn natuurlijk 

welkom! 

Chrysantenver-

koop 

Zaterdag 22 oktober 

organiseert ons ouderco-

mité opnieuw een chrysan-

tenverkoop. Op zaterdag 

gaan wij huis aan huis in 

Oostwinkel met onze 

prachtige chrysanten. Op 

maandag 24 oktober 

tussen 15.00 en 18.00 uur 

kunnen alle bestellingen 

afgehaald worden op 

school. Wij bezorgen alle 

gezinnen en alle inwoners 

onze folders met alle 

nodige info. Hopelijk wordt 

deze verkoop opnieuw een 

groot succes!  

Grootouderfeest 

Optredenweek 

Wij zijn volop bezig met de 

voorbereidingen voor een 

schooloptreden met alle 

kinderen: de Gruffalo in het 

bos. Wij zullen 4 keer 

optreden. Dinsdag 6 en 

donderdag 8 december 

nodigen wij alle grootou-

ders uit. Zo wordt dit ons 

grootouderfeest. De 

grootouders krijgen na het 

optreden een tasje koffie 

met gebak. Op zondag 11 

december treden we 

tweemaal op voor alle 

ouders en liefhebbers: 9.30 

uur en 11.00 uur. Het 

oudercomité organiseert 

ondertussen ook een bar 

op school. De voorstellin-

gen gaan door in de 

parochiezaal. Voor alle 

voorstellingen moet je 

inschrijven. De uitnodiging 

volgt deze maand!   

Twinkelzoo 

Volgende week is onze 

eerste themaweek voor 

het jaarthema ‘Beestig 

leuk’. Zo mogen alle 

kinderen op maandag een 

foto meebrengen van hun 

huisdieren voor de huisdie-

renmuur en op dinsdag is 

er de enige echte Twinkel-

zoo! Vrijdag sluiten we 

deze beestige week samen 

af op de speelplaats met 

een spel. En de week erop 

een beestige bosdag. Het 

kan niet op!  

Familienieuws 
Meester Pieter en zijn vrouw 

Laura werden gelukkige ou-

ders van hun zoon Scout. 

Scout werd geboren op 11 

september. Ze stellen het 

heel goed en doen iedereen 

vele groetjes! Meester Pieter 

is thuis tot en met 23/9.  

Schoolvrije dagen 
Woensdag 5 oktober en 

maandag 10 oktober is er 

GEEN school voor de kin-

deren. Woensdag is er een 

studiedag voor de leerkrach-

ten en maandag is een lokale 

verlofdag voor iedereen.  
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