
De eerste vakantie staat voor de deur. Ongetwijfeld ook een periode om naar 

uit te kijken. De kinderen kunnen genieten van extra rust en ontspanning. De 

batterijen worden opgeladen. Hopelijk eveneens een moment om tevreden 

terug te kijken naar de eerste maanden van dit schooljaar. De opstart is vol-

tooid en het voelt erg goed om elke dag samen met de kinderen te spelen, 

ontdekken, leren…  

Helm Op Fluo Top  

We doen opnieuw mee met deze actie! Jullie krij-

gen een folder met alle info en tips. De kinderen 

krijgen een spaarkaart in de klas.  Wie ‘s ochtends 

met fluokledij aan naar school komt, krijgt een 

sticker. Ook het dragen van een fietshelm is een 

sticker waard. Zowel met de eigen kaart, als met de spaarkaart voor de klas 

kunnen toffe prijzen gewonnen worden. Maar bovenal, voor de veiligheid van 

alle kinderen doen we samen ons best!  

Crowdreading   

Wij zijn de kinderen en de leerkrachten van Vrije Basisschool Twinkel en heb-

ben een probleem. Op onze school zitten er 80 boekenwormen die niets liever 

doen dan elke dag 15 minuten lang boeken verorberen. Omdat we bijna door 

onze klasvoorraad heen zijn, kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Zouden 

jullie willen helpen om onze boekenkast aan te vullen? 

De kinderen van de tweede graad en juf Griet schreven 

deze oproep. Via Kwartiermakers organiseren we met 

de hele school een crowdfunding om geld op te halen. 

Deze start op dinsdag 12 november en eindigt op vrij-

dag 22 november. Hoe dit allemaal te werk gaat, ver-

neem je na de herfstvakantie. Hopelijk kunnen we op 

jullie steun rekenen! 

Grootouderfeest ‘muzikale bingo’ 

We verwelkomen alle grootouders op dinsdag 19 of donderdag 21 november 

voor het jaarlijks grootouderfeest. Dit jaar kunnen de grootouders samen met 

hun kleinkinderen een muzikale bingo spelen! Alle info vind je in de brief in de 

boekentas van je kind.  

Rode dag op vrijdag 29 november 

Samen met heel Vlaanderen staan we die dag stil bij pro-

jecten die jongeren mentaal sterker maken, vooral op scho-

len. Want uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op 5 

Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. Wij ma-

ken er een dag van bewustwording en actie van.  

 

Nieuwe mailadressen  

Vanaf 4 november werken we met nieuwe mailadressen. Deze 

zijn gelijkvormig en eenduidig. We lijsten ze op de volgende 

bladzijde even op.  

 

November 2019 

We leven mee met de 

families die afscheid 

moesten nemen van een 

dierbare. Onze gedachten 

zijn bij de overledenen en 

hun families. 

Op 8 oktober is Jeanette 

Vandendriessche, over-

grootmoeder van Dyano 

overleden.  

Op 13 oktober is Victor 

Bruggeman, papa van 

Raban overleden.  

Op 15 oktober is Rita Bul-

tinck, echtgenote van de 

schoonvader van juf Annie 

overleden.  

Op 15 oktober is Maria 

Steyaert, oma van juf 

Sara overleden.  

Onze innige deelneming.  

  

Chrysantenverkoop 

We willen iedereen bedan-

ken die onze actie heeft 

gesteund. Daarbij zeggen 

we een heel erg grote 

dankjewel aan het ouder-

comité en alle helpende 

handen. Met de verkoop 

van 584 chrysanten was 

dit een groot succes! 

 

Vrije basisschool Twinkel, Veldhoek 4, 9931 Oostwinkel  09 377 26 08  directie@basisschooloostwinkel.be 

Familienieuws 

Nieuwsbrief 

Welkom 

Na de herfstvakantie ver-
welkomen we Finn, broer 
van Renske, op onze 
school. We wensen hem 
een toffe tijd bij juf Grace 
en de jongste kleuters!  



 

 

 

 

Mailadressen Twinkel 2019-2020 

Directie   Pieter Van Hecke  directie@basisschooloostwinkel.be 

Secretariaat  Kristel De Block  secretariaat@basisschooloostwinkel.be 

Jongste kleuters  Grace De Keyser  grace.dekeyser@basisschooloostwinkel.be  

Oudste kleuters Wendy Steyaert  wendy.steyaert@basisschooloostwinkel.be  

Eerste graad  Annie Vermeire  annie.vermeire@basisschooloostwinkel.be  

   Els Deuwel   els.deuwel@basisschooloostwinkel.be  

Tweede graad  Griet Mouton   griet.mouton@basisschooloostwinkel.be  

   Eva Pauwels   eva.pauwels@basisschooloostwinkel.be  

Derde graad  Katelijne Allemeersch katelijne.allemeersch@basisschooloostwinkel.be  

   Lore Vandecaveye  lore.vandecaveye@basisschooloostwinkel.be  


