
 Familienieuws  
Wij leven mee met meester Danny en zijn familie bij het overlijden 

van zijn mama, Cécile Bomberna, op 4 januari.  

Onze innige deelnemening. 

Een hele grote proficiat voor juf Annick die op Kerstdag oma werd 

van een prachtige kleindochter, Liv.  

We wensen ook Ilisia, haar mama en partner een hele grote profi-

ciat met een broertje voor Ilisia. Charles werd geboren op 29 de-

cember.  
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Oudercontacten 

Een belangrijke succesfac-

tor voor onderwijs is de 

afstemming en samenwer-

king tussen ouders en 

school. Daarom schrijven 

wij nieuwsbrieven, organi-

seren wij infoavonden, 

proberen wij zo goed 

mogelijk aanspreekbaar te 

zijn…  Essentieel daarbij zijn 

de systematische ouder-

contacten die we voor alle 

kinderen tweemaal  per 

jaar organiseren. Wij 

verwachten natuurlijk alle 

ouders op deze momen-

ten. Hier heeft elk kind 

recht op. Voor de kinderen 

van de lagere school staat 

16 februari het tweede 

oudercontact gepland. 

Voor de kleuters is dit op 

het einde van het school-

jaar.  De leerkrachten 

bereiden dit met zorg voor, 

maar tijdens dit gesprek 

luisteren wij ook graag naar 

jullie bevindingen en 

vragen. Op die manier 

werken wij graag nauw 

samen.  

Dactylo 

In september schreven wij 

in onze nieuwsbrief: “We 

zijn klaar om te groeien als 

digiwijze school.” Zowel 

voor de schermen als 

achter de schermen zijn 

we hier sterk mee bezig. 

Eén van de nieuwe 

initiatieven dit schooljaar 

zijn de lessen dactylo voor 

de kinderen van het vierde 

leerjaar. Zo zal elk kind op 

onze school leren typen. 

Dit blijft natuurlijk een 

gedeeld engagement 

waarbij de kinderen ook 

thuis moeten oefenen. Het 

oudercomité betaalt dit 

voor alle kinderen! Dit is 

een heel mooie steun voor 

alle gezinnen. De school 

zorgt voor alle middelen en 

juf Katelijne heeft de 

nodige vormingen gevolgd. 

Zij trekt deze “digikar”! Na 

enkele maanden kunnen 

alle kinderen alle letters 

blind typen. Nu komen de 

hoofdletters en (cijfer)

tekens aan bod. Alle 

kinderen willen vlot en 

correct blind typen tegen 

het einde van het school-

jaar. Zij zijn op goede weg 

voor hun doel, volhouden 

nu!  

Beestig leuk 

carnaval 

Onze leerlingenraad 

organiseert een beestig 

leuke carnaval. Alle 

kinderen mogen verkleed 

naar school komen. Bij 

voorkeur als dier of in het 

thema dieren (landbouwer, 

dierenarts, dierenfoto-

graaf, ruiter…).  Wij vinden 

het alvast beestig leuk dat 

de leerlingenraad dit zal 

doen. Een feest door en 

voor kinderen, dat klinkt als 

een perfecte match! 

 Welkom 
Na de krokusvakantie start 

Lucas Demilde op onze 

school. Wij wensen Lucas  

een fijne start in nest Grace 

en hopen dat hij zich snel 

thuis voelt bij ons op school.  

Radio Twinkel 
We hebben muzikaal ge-

vlamd tegen kansarmoede! 

We hebben 120 euro opge-

haald voor de warmste week. 

Dankjulliewel! 

#samentegenarmoede 
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Schoolvrije dagen 
In februari en maart hebben 

we een pedagogische studie-

dag waarbij wij onder andere 

zullen werken aan ons talen-

beleid. Woensdag 1 februari 

en woensdag 8 maart is er 

geen school voor de kin-

deren.  

Goed begonnen... 
Om de schooldag goed te 

beginnen, is het belangrijk dat 

alle kinderen op tijd komen. In 

de eerste plaats voor de kin-

deren zelf. Daarnaast voor de 

hele klaswerking. We begin-

nen graag goed aan de dag 

en vliegen er elke dag onmid-

dellijk in. Zo gaat er geen 

kostbare tijd op school verlo-

ren. Dankjewel om hier aan-

dacht voor te hebben. We zijn 

op goede weg!  

Ontbijt aan huis 
Wie graag nog een ontbijt wil 

bestellen kan dit doen tot 1 

februari. Klik hier en wij ko-

men zondag 12 februari aan 

de deur met je bestelling.  

Schoolfeest 
Het oudercomité en het 

schoolteam zijn begonnen 

met de voorbereiding voor 

een beestig leuk schoolfeest 

op zondag 4 juni. Hiervoor 

zoeken wij jaarlijks sponsors. 

Heb jij ook interesse of ken je 

een bedrijf? Geef het ons 

zeker door. De sponsors van 

vorig jaar contacteren we 

binnenkort opnieuw. 

https://forms.gle/oUvy22yhb3suZ6SaA

