
Elke week krijgen alle ouders een update op donderdag. Heel veel informatie 

wordt via deze weg meegegeven. In april was er een nieuwsbrief met veel 

goed nieuws: een prima rapport voor onze school, de opstart van de verbou-

wingswerken deze zomer en een nieuw gezin op onze school. Wij houden er-

aan om dit schooljaar wekelijks een update te mailen (bij voorkeur op donder-

dag). Daarin geven wij concreet mee hoe wij nieuwe maatregelen en initiatie-

ven op onze school aanpakken.   

Dit schooljaar is het niet meer toegelaten om bezoekmomenten te organise-

ren. Wij zijn wel bereikbaar en kunnen vlot een persoonlijke afspraak plannen. 

Wie graag onze school wil ontdekken, mailt naar directie@basis-

schooloostwinkel.be of belt naar 09 377 26 08. Vertel dit gerust door aan ie-

dereen die interesse heeft.  

Onze speelplaats bloeit 

Sommige zaken konden gelukkig blijven doorlopen. 

Met het team willen wij de speelplaatswerking verder 

uitbouwen naar onze visie. Wij spraken heel wat acties 

af. Met de financiële steun van het oudercomité worden 

deze momenteel uitgevoerd. Onze speelplaats moet 

een plek zijn waar alle kinderen zich goed voelen in 

een vertrouwde en gezellige sfeer. Wij willen zo veel 

mogelijk verschillende interesse van kinderen aanspre-

ken. Je kan nu al nieuwe zaken zien zoals de bodymap-

lijnen, het podium, de wilgenhut, het volleybalveld…  

Wij willen alle ouders nadrukkelijk bedanken voor de positieve en steunende 

samenwerking in deze moeilijke tijden. Jullie zijn toppers!  

 

Mei - juni 2020 

Familienieuws 

Nina, zusje van Enora L2, 

is geboren op 17 april 

2020. Van harte proficiat! 
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Nieuwsbrief 

Verlofdagen 2020-2021 

De lokale verlofdagen en 

studiedagen voor volgend 

schooljaar zijn gekend. Er is 

geen school op: 

Woensdag 30 september ‘20 

Maandag 5 oktober ‘20 

Woensdag 2 december ‘20 

Maandag 3 mei ‘21 

Woensdag 9 juni ‘21 

Onze innige deelneming 

aan de families die getrof-

fen werden door het ver-

lies van een dierbare. On-

ze gedachten zijn bij de 

overgrootmoeder van Tho-

be en Pomm, de over-

grootmoeder van Robbe 

en Amber, de overgroot-

moeder van Andreas en 

Elise, de overgrootmoeder 

van Janne en stan, de 

overgrootmoeder van Ra-

ban en de grootmoeder 

van Rune en Lentel. Ons 

oprecht medeleven.  

Pinstermaandag 

Maandag 1 juni 2020 is er 

geen school.  


