
£Welkom! 
Welkom aan Liviana Capicchioni! Liviana en haar gezin verhuizen 

binnenkort naar Oostwinkel. Op maandag 5 december verwelko-

men juf Grace en de jongste kleuters haar in hun nest. Wij hopen 

dat Liviana zich snel zal thuis voelen op onze school ! 
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Voorleesweek 

Natuurlijk wordt er heel veel 

voorgelezen op onze 

school. Daarom deden wij 

het tijdens de voorlees-

week net iets anders. De 

leerkrachten gingen in een 

andere klas voorlezen… en 

de kinderen genoten en 

hingen aan hun lippen. 

Samen met de hele school 

genieten van boeken, zo 

belangrijk! Hopelijk hebben 

jullie thuis ook genoten van 

de voorleesweek en blijven 

jullie regelmatig voorle-

zen!? Juf Griet deelde met 

haar ouders dit korte artikel 

over de vele voordelen van 

voorlezen. Dit is een mooie 

bevestiging voor iedereen 

die regelmatig voorleest en 

een duwtje in de rug voor 

wie het nodig heeft.   

Welzijnszorg 

Bij de start van de advent 

kijken wij uit naar Kerstmis. 

Tijdens de advent staan wij 

stil bij wie het moeilijk heeft 

en de oneerlijkheid in onze 

maatschappij. Welzijnszorg 

zorgt elk jaar voor een 

campagne waarmee wij 

concreet aan de slag gaan 

in de klassen. De kinderen 

zullen zeker kunnen 

vertellen over  het verhaal 

van Jordy (kleuterschool) 

of Robby (lagere school).  

De campagne dit jaar staat 

stil bij het feit dat niet 

iedereen digitaal verbon-

den is. We hebben allemaal 

een heel verschillend 

digitaal profiel.  

Bezoekmomen-

ten 

Elk jaar organiseren wij 

enkele bezoekmomenten. 

Iedereen met interesse in 

onze school is welkom en 

zeker ook gezinnen die 

uitkijken naar een school 

voor hun kind(eren). 

Tijdens een bezoekmo-

ment maken we tijd voor 

een kennismaking en een 

rondleiding met een 

bezoek aan alle klassen. Wij 

vinden het belangrijk dat we 

onze werking kunnen 

tonen en toelichten. Want 

wat we doen en hoe we het 

doen, maakt het verschil! 

Geef deze bezoekmomen-

ten zeker  door aan 

mogelijks geïnteresseer-

den. Op dinsdag 15 

december is ons eerste 

bezoekmoment (steeds 

om 14.30 uur). Donderdag 

16 maart is het ons 

bezoekmoment XL waarbij 

het hele team ook tot 

20.00 uur op school blijft. 

Het laatste bezoekmo-

ment is op dinsdag 23 mei. 

Alle info ook op onze 

website.  

 

Grote opkomst 
In totaal zijn er 303 mensen 

ingeschreven voor de voor-

stellingen van ons schoolop-

treden. We kijken ernaar uit 

om iedereen te verwelko-

men! Tot binnenkort! Jullie 

krijgen een bevestiging van 

inschrijving.  

Naamtekenen! 
Veel spullen zonder naam 

geraken zoek en komen niet 

meer terecht… Denk eraan 

om alles te naamtekenen.  

Zeker ook de fruit– en koe-

kendoosjes!  
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https://iedereenleest.be/over-lezen/de-vele-voordelen-van-voorlezen

