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Jeugdboeken-

maand 

Jeugdboekenmaand 2023 

heeft aandacht voor geluk in 

de brede zin van het woord. 

We hebben het over je 

hobby's, passies, vrienden en 

andere zaken waar je gelukkig 

van wordt. Maar ook over de 

dagen dat je minder blij bent 

en je je angstig of eenzaam 

voelt. Wij doen mee! Doen 

jullie thuis ook mee? Op de 

site van de jeugdboeken-

maand vind je veel ideeën en 

tips.  

Vroege vogels 

Pyjamadag 

Elke maand gaan wij aan de 

slag met ons jaarthema 

‘Beestig leuk’ en zetten we 

extra in op het welbevinden 

van de kinderen. In de koude 

januarimaand organiseerden 

we binnen speelmomenten. 

Deze week is het volop 

verwenweek ‘een hart voor 

iedereen’. In maart kijken we 

uit naar de lente en voelen we 

ons vroege vogels. We doen 

daarom ook mee met de 

pyjamadag van Bednet op 

vrijdag 10 maart.  Alle kinderen 

mogen die dag in pyjama naar 

school komen. Of beter 

gezegd: verkleed in slaapkle-

dij. Zodat ze nog kunnen 

rollen, springen en dansen!  

Zwerfvuilactie 

Wij trekken erop uit tussen 20 

en 31 maart om mee te doen 

aan de zwerfvuilactie. Neen 

tegen zwerfvuil hoeft weinig 

uitleg. Jammer genoeg blijft 

het een probleem. Zodus 

gaan wij mee de strijd aan 

tegen zwerfvuil! 

Erasmus  

Onze scholengemeenschap 

zet sterk in op de professio-

nalisering van onze leerkrach-

ten. Met onze coördinerend 

directeur Bart Mattheeuws als 

gedreven trekker  nemen wij 

deel aan internationale 

cursussen. Hiervoor werden 

Europese subsidies binnen 

gehaald waardoor dit gratis is 

voor de deelnemende 

scholen! Een kans die wij op 

Twinkel niet laten voorbij 

gaan. Dit schooljaar zetten de 

cursussen in op de digivaar-

digheden. Juf Griet gaat de 

week van 13 maart naar 

Amsterdam. Nest Griet krijgt 

die week les van verschillende 

collega’s. Het schema  

hiervoor wordt op voorhand  

meegegeven aan de kinderen 

en ouders.  Meester Pieter 

gaat  de week van  1 mei naar 

Firenze.  Tijdens de cursussen 

worden ook netwerken 

opgestart met de deelnemers 

om elkaar zo te ondersteunen 

om de geziene zaken op de 

eigen school te implemente-

ren.  

Bezoekmoment  

Iedereen is van harte welkom 

op donderdag 16 maart 

doorlopend vanaf 14.30 uur 

tot 20.00 uur. Alle leerkrach-

ten zijn van de partij en stellen 

onze fijne school met unieke 

werking voor. Er is ook een 

drankje en een hapje. Gezellig!  

Ken je onze school al jaren of 

wil je een eerste keer op 

bezoek komen, iedereen is 

welkom. Ken jij ouders die nog 

uitkijken naar een school voor 

hun peuter? Geef dit moment 

zeker door! 

Kangoeroe 

Alle kinderen van de lagere 

school kregen de kans om 

zich in te  schrijven voor  de 

beestig leuke rekenwedstrijd 

Kangoeroe. Deze wereldwijde 

reken-, denk- en puzzelwed-

strijd is altijd een toffe en 

uitdagende ervaring. In de 

week van 13 maart is het 

zover! De kinderen doen 

gewoon mee op school en wij 

sturen hun antwoorden op. 

We wensen alle kinderen veel 

plezier en succes.  

Te voete deur’t 

Keigat 

De Oostwinkelse verenigin-

gen  organiseren op zondag 

26 maart een sneukelwande-

ling voor groot en klein door 

het … Keigatbos! En wij doen 

mee. Je zal ons vinden bij één 

van de stops. Alle kinderen 

kregen deze week een flyer. 

Inschrijven kan je onmiddellijk 

hier doen.  

Broederlijk Delen 

Elk jaar staan wij tijdens de 

vasten stil bij de campagne 

van Broederlijk Delen. Samen 

blijven we gaan voor een 

duurzame en rechtvaardige 

wereld en brengen we 

verandering in het leven van 

talloze mensen, wereldwijd. 

Dat is nodig, nu meer dan ooit. 

Wist je dat als 25% van de 

mensen ervoor kiest om te 

delen en herverdelen, dat 

genoeg is om het 100% 

anders te doen?  Op onze 

school organiseren wij voor 

alle kinderen een sobere dag 

op donderdag 30 maart. We 

bezorgen jullie een brief met 

alle info. Die ochtend 

organiseren we ook voor alle 

ouders en liefhebbers een 

koffiestop op onze speel-

plaats met de hulp van onze 

leerlingenraad. Welkom! 
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Studiedag 
De eerste van 2 studiedagen 

over ons talenbeleid zit erop. 

We hebben dankbaar gebruik 

gemaakt van deze tijd om 

ons te verdiepen en vooruit 

te kijken. Op de volgende 

studiedag, woensdag 8 

maart, maken we het talen-

beleid voor onze school con-

creet. Die dag is er geen 

school voor de kinderen. 

Receptie eerste 
leerjaar 
Wij organiseren op zondag 14 

mei een receptie voor alle 

kinderen in het eerste leerjaar 

en hun gezin op onze school. 

We starten om 12.00 uur en 

ronden af om 13.30 uur. Dit is 

dus  na de eerste communie-

viering. Jullie ontvangen later 

nog een uitnodiging.  

Infomoment 
zeeklas 
De zeeklas voor nest Griet en 

nest Els komt dichterbij! Op 

donderdagavond 23 maart 

organiseren wij een infomo-

ment voor alle ouders. De 

kinderen krijgen de dag na-

dien ook alle info.  

https://jeugdboekenmaand.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6pdwUOUWhjUwEsK1J7YiAlphiMLTBPe62DdgKc83a2hUGnQ/viewform

