
 Ontbijt aan huis  
Zondagmorgen 12 februari. Je ontwaakt rustig en er wordt ge-

beld aan de deur. Je doet open en ontvangt een heerlijk, vers ont-

bijt. “Smakelijk!” Klinkt dit als muziek in de oren, houd deze actie 

van het oudercomité in de gaten.  De flyer komt na de vakantie.
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Onze beste 

wensen 

Wij  wensen alle ouders, 

kinderen en sympathisan-

ten een vrolijk kerstfeest 

en een gelukkig nieuwjaar. 

Wij hopen dat jullie mogen 

genieten van gezellig 

samenzijn en dat er tijd is 

om tot rust te komen. En 

voor 2023 af en toe eens 

een mooie Twinkeling!  

 Stedenband-

huisje 

In januari komt het 

stedenbandhuisje voor 

twee weken naar onze 

school. Het stedenband-

huisje is een samenwerking 

van Lievegem en Deinze 

en werd ontwikkeld door 

Studio Globo. Alle kinderen 

op onze school krijgen zo 

de kans om “de wereld” te 

verkennen en in het 

bijzonder Senegal. De 

kinderen zullen zingen, 

dansen, proeven, ruiken, 

voelen… Wij zijn nu al 

nieuwsgierig!  

Magie in het 

eerste leerjaar 

Op onze school geloven wij 

in de werking van graad-

klassen. We zetten in op de 

troeven zoals een brede 

kijk naar de evoluties van 

de kinderen, een gediffe-

rentieerde en projectmati-

ge aanpak voor ervarings-

gericht vakken zoals  

wereldoriëntatie, media, 

beweging, godsdienst… Wij 

benutten kansen tot 

zelfsturing en zelfred-

zaamheid, Diversiteit is de 

norm en een kans voor 

iedereen.  Er is twee jaar 

lang een intense opvolging 

en begeleiding van de 

klasjuf. Bovenal willen we 

een warm nest voor elk 

kind op onze school. Dat 

onze nesten ook samen-

werken  zien we in het 

hoekenwerk in de kleuter-

school, projecten zoals het 

schooloptreden, de 

openluchtklassen, ons 

speelplaatsbeleid ‘Play 

Cool @ Twinkel School’ en 

ga zo maar door.  

Omdat het leren lezen, 

schrijven en rekenen erg 

instructiegevoelig is en een 

veelvoud van korte 

interacties met de juf 

vraagt, zetten wij hier extra 

op in. Daarom zit het 

eerste leerjaar in de 

voormiddag meestal ook 

alleen bij juf Annie. Zo kan 

de basis voor deze 

belangrijke schoolse 

vaardigheden gelegd 

worden.  En met succes, 

want al onze kinderen in 

het eerste leerjaar zullen in 

januari alle letters kunnen 

lezen en schrijven. Voor 

rekenen kunnen ze dan 

allemaal splitsen, optellen 

en aftrekken t.e.m. 5. De 

magie van het eerste 

leerjaar zal opnieuw plaats 

vinden.  Een mooie mijlpaal 

waar deze kinderen trots 

mogen op zijn. Dit is ook 

het resultaat van krachtig 

kleuteronderwijs en een 

sterke start in het lager 

onderwijs.  

 Helm op  Fluo top 
Het zijn volop de donkerste maanden van het jaar! Op onze 

school loopt de actie “Helm op, Fluo top” op volle toeren en sti-

muleren wij de kinderen om  hun fluojas en helm te dragen. Doen 

jullie met ons mee? Het is levensbelangrijk!  

Studiedag 
Woensdag 1 februari is er 

geen school wegens peda-

gogische studiedag voor het 

team. Wij gaan aan de slag 

met ons talenbeleid.  
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Nagenieten 
Wil je nagieten van onze 

schooloptredens? Bezoek 

onze website! Daar vind je 

heel veel foto’s. Benieuwd 

wat er in de klassen leeft? 

Bekijk dan de klaspagina’s. Je 

vindt er heel veel foto’s van 

verschillende activiteiten.  



 


