
Welkom 
Welkom aan Eliana! Zij startte na de krokusvakantie in het eerste 

leerjaar in nest Annie. Wij verwelkomen opnieuw 2 nieuwe kleu-

tertjes in nest Grace. Welkom  Alizée en Amélie!  

Wij hopen dat zij zich snel thuis voelen op onze school!  

Sinds de krokusvakantie tellen wij enkele kleuters meer dan vorig 

jaar. Hierdoor krijgen wij extra instaplestijden. Juf Sophie Van 

Damme komt elke donderdag naar onze school en gaat mee aan 

de slag in nest Grace en nest Wendy. Zij combineert dit met in-

staplestijden in De Bron (Lovendegem) en De Kaproenen 

(Kaprijke). Van harte welkom juf Sophie.  
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Jeugdboeken-

maand 

Op woensdag 3 maart is er 

een online filmvoorstelling 

voor de klassen van de 

lagere school. Wij werden 

uitgenodigd door de 

bibliotheek van Lievegem 

voor de film ‘Het hartroe-

rende Verhaal van Harten-

haas” van vertelster Hilde 

Rogge. In onze klasbubbel 

op school kijken wij naar de 

streaming. Hilde zal zich 

voor de film voorstellen en 

het boek tonen waarop de 

film gebaseerd is. Dit is een 

hele leuke activiteit naar 

aanleiding van de jeugd-

boekenmaand.  

De bibliotheek voorziet 

voor elke leeftijd boekpak-

ketten  met opdrachten 

waarmee we op school aan 

de slag zullen gaan.  

Het thema van de jeugd-

boekenmaand is ‘Lezen is 

een feest’. De jeugdboe-

kenmaand bestaat 50 jaar 

en wij vieren mee!  

Meer info en inspiratie op 

jeugdboekenmaand.be.  

Oostwinkelklas-

sen 

De stadsklassen (nest 

Griet&Eva en nest Els) gaan 

dit jaar niet door omwille 

van de maatregelen tegen 

het coronavirus. Toch 

voorzien we die week een 

extraatje voor de kinderen. 

Op dinsdag– en donder-

dagnamiddag organiseren 

wij “Oostwinkelklassen”. 

Wat we juist zullen doen, is 

nog een verrassing voor de 

kinderen.  

Zwerfvuilactie 

Tijdens de week van 22 tot 

26 maart is er voor de 

oudste kleuters en de 

klassen van de lagere 

school de zwerfvuilactie. 

Dit gebeurt met de 

ondersteuning van 

mooimakers.be en de 

gemeente.  

Op dinsdag 9 maart krijgen 

de kinderen van nest 

Griet&Eva en nest Els een 

gratis workshop ‘Afval 

beheren’ . Dit is een 

organisatie van goodpla-

net.be. Wij zijn nieuwsgie-

rig! 

Helm Op Fluo 

Top  

Deze actie is afgelopen. Bij 

deze nieuwsbrief bezorgen 

wij jullie een brief met alle 

info over het slot van deze 

actie. Een grote proficiat 

aan alle kinderen en 

ouders. Onze school was 

tijdens de wintermaanden 

helemaal ‘Helm Op Fluo 

Top’. Wij schrijven alvast in 

voor volgend jaar!  

Broederlijk Delen 

Tijdens de vastenmaand 

staan wij elk jaar ook stil bij 

de campagne van Broeder-

lijk Delen. In de klassen 

verkennen wij de moeilijk-

heden in de wereld en 

bekijken wij hoe wij daar-

mee kunnen omgaan. Meer 

info in onze volgende 

nieuwsbrief.  

Twinkel in de 

kijker 

Momenteel mogen wij 

geen bezoekmomenten 

organiseren. Daarom 

gingen wij op school rond 

met een camera en 

maakten wij dit filmpje: 

Je vindt het ook terug op 

onze website.  

Zo kunnen we onze school 

toch laten zien in deze 

bijzondere tijden.  Wie 

graag meer info heeft over 

onze school kan altijd 

contact opnemen. Wij 

bekijken samen op welke 

manier wij info over onze 

school kunnen geven. 

Hopelijk kan het bezoek-

moment op dinsdag 25 mei 

wel doorgaan. Wij houden 

jullie natuurlijk op de 

hoogte. 

Neem zeker geregeld een 

kijkje op onze website 

www.basisschooloostwink

el.be. Op de klaspagina’s 

vind je heel veel foto’s en 

leuke berichten.   

Zwemmen 
Samen met juf Sara bekijken 

wij of het haalbaar is om dit 

schooljaar te gaan zwem-

men. Wij vroegen reeds aan 

het zwembad wat voor hen 

mogelijk is. Wanneer een klas 

gaat zwemmen, krijgen de 

kinderen sowieso een brief 

mee met de nodige info.  

Corona 
Net zoals jullie thuis blijven wij 

ook op school nog even vol-

houden. Maar alle inspannin-

gen lonen heel erg. De huidi-

ge richtlijnen blijven van toe-

passing. Er is één versoepe-

ling aangekondigd. Vanaf 15 

maart mogen klassen in het 

basisonderwijs op uitstap. 

Hiervoor wordt telkens een 

risicoanalyse gemaakt.  
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