
Het Twinkelteam wenst alle ouders, kinderen en sympathisanten een vrolijk 

kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. We wensen jullie hierbij ook een heel 

fijne kerstvakantie. Wij hopen dat jullie mogen genieten van gezellig samen-

zijn en dat er tijd is om tot rust te komen.  

Jaarthema ‘Zin in leven, zin in leren’ 

Elke maand staat één veld in de kijker. In januari stellen we een vijfde veld 

voor. Dit is ’Ontwikkeling van een innerlijk kompas’. Onderaan de kalender 

vind je een korte toelichting. We zitten daarmee aan de helft van alle velden. 

De maandelijkse samenkomsten zijn nog steeds iets om naar uit te kijken. 

Dan zijn we vooral benieuwd naar het toneeltje waarmee elk veld wordt voor-

gesteld. Op de website www.basisschooloostwinkel.be staan de foto’s van de-

ze bijeenkomsten. Zeker een kijkje waard!  

Middagactiviteiten in de winter 

De voorbije maanden was er veel regen en wind. Maar de koudste winter-

maanden moeten waarschijnlijk nog komen. Daarom zullen alle collega’s zich 

inzetten om middagactiviteiten te organiseren voor de kinderen. Dit kan gaan 

van dansen tot luisterverhalen en is afwisselend voor alle leeftijden.  

 

Wist je dat er al heel veel nieuwe boeken zijn op onze 

school? Je vindt ze in alle klassen en in de boekenkast 

op de speelplaats. De nieuwe boeken voor op de speel-

plaats zijn we met enkele kinderen zelf gaan kopen. Zij 

hadden nagevraagd in hun klassen wat de kinderen 

graag lezen. In de kringwinkel en een boekenwinkel 

werd er grondig gewikt en gewogen om zinvol aankopen te doen. Hopelijk zijn 

er tijdens de kerstvakantie ook veel momenten om te genieten van lezen!  

 

Januari 2019 

De derde graad, juf Lore 

en juf Katelijne zorgen 

een hele week voor mu-

ziek op de speelplaats. Ze 

spelen de nummers die 

door jullie en de kinderen 

werden aangevraagd. Wij 

doen dit voor awel.be. Met 

jullie steun storten wij 95 

euro.  

Heel erg bedankt voor 

jullie steun bij deze acties! 

Het is hartverwarmend om 

samen zorg te dragen 

voor elkaar en anderen.  

Familienieuws 

Rode Neuzen Dag 

We beleefden een hele 

fijne rode dag op onze 

school. We verzamelden  

166 euro rood geld 

(rostjes) en maakten dit 

over aan Rode Neuzen. 
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Op 7 december 2019 is 

Denise Joos, (over)

grootmoeder van juf Els 

en haar kinderen Emile, 

Rosalie en Hélène overle-

den. Onze innige deelne-

ming.  

Nieuwsbrief 

Music for life 

Titus, broertje van Roos 

en Floris en zoon van juf 

Griet is geboren op 10 

december 2019. Van harte 

proficiat! 


