
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wist je dat: 

 

 het klasontbijt van het derde leerjaar heerlijk 

was? Lees zeker eens de reacties van de 

kinderen op de website (in de schrijvershoek) 

 de kinderen van 4A op 30 maart gezellig 

samen spek met eitjes eten in de klas? 

 de school weer volledig gescreend werd op 

kriebeldiertjes? Dank u wel aan alle mensen 

van het kriebelteam voor het harde werk! 

 de kinderen van het 3
e
 en 4

e
 leerjaar op 23 

maart hun fietsbehendigheid oefenden tijdens 

een leuk en avontuurlijk parcours? 

 onze zesdeklassers deelnemen aan de Danone 

Nationscup? (foto’s staan op de website) 

 

Voor je agenda! 
 

16/04 klassen van juf Sarina, juf Lut en juf Barbara op schoolreis 

naar het Ollemanshoekje  

17/04 circustechnieken lagere school 

17/04 mobiel verkeerspark 5
e
 en 6

e
 lj 

19/04 schoolfotograaf 

19/04 ouderraadvergadering 

20/04 voorverkoop kaarten circus (op school, info volgt) 

23/04 start verkeersweek 

23/04 fietscontrole  

24/04 schoolreis 1
e
, 2

e
 en 3

e
 leerjaar 

24/04 infoavond zeeklas om 19.30 uur 

25/04 fietsexamen 6
e
 lj 

26/04 verkeerswandeling 2
e
 lj 

27/04 verkeersles veilig oversteken 1
e
 lj 

30/04 verlofdag 

 

 

  

Circus @ De 

Twijg op 15 en 16 

juni 2012. Noteer 

dit al zeker in je 

agenda.  

Batterijen verzamelen 

 

Hebben jullie thuis nog 

lege batterijen? Aarzel 

niet om ze mee te 

brengen! We krijgen per 

kg verzamelde batterijen 

een aantal punten. Met de 

punten van vorig jaar is 

een nieuw fototoestel 

aangekocht voor de 

school. Dankjewel aan 

alle verzamelaars!! 

Pedagogische studiedag 

Op 21 maart hebben de kinderen kunnen genieten van het 

lentezonnetje en een voormiddagje vrijaf. De juffen en 

meesters daarentegen hebben die dag geoefend op 

circustechnieken. Het was een leuke en leerrijke voormiddag. 

De foto’s van de circusleerkrachten zijn te bewonderen  op de 

website. 

Paasontbijt in de derde 

kleuterklas 

 

Op woensdag 28 maart kwam de 

geur van gebakken eitjes ons 

allen tegemoet. Een mooi gedekte 

paastafel, heerlijke eitjes, het 

zonnetje, stralende gezichtjes… 

Wat willen we nog meer? 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ODR weetjes 
 

 Zaterdag 12 maart liep de sportzaal van de Twijg weer vol voor de jaarlijkse ODR Quiz. 
Het werd weer een stomende editie waarbij tot de laatste vragen werd geknokt voor de top 10 posities. Met dank 
aan alle ploegen voor de sportieve en enthousiaste deelname ! 
Foto’s én uitslagen vind je op de ODR webstek     http://www.ouders-detwijg.be/ 
 

 Wist je dat  … de ODR 21 verkeerskegels kocht voor de school ?  
Op woensdag 25/4 gaat de ‘fietsvaardigheidstest’  door voor het 6de leerjaar en zal het  5de leerjaar in groep 
fietsen onder begeleiding.  De werkgroep verkeer zoekt nog een aantal vrijwilligers om een oogje in het zeil te 
houden op gevaarlijke routepunten of als begeleider voor de 5de klassers. Kandidaten melden zich bij 
hverschuere@skynet.be. 
 

 Op donderdag 24/5 nodigt de ODR  Gui Deboutte uit voor een info-en gespreksavond ‘Pesten. Gedaan ermee!’    
Gui Deboutte is een erg gerenommeerd auteur en spreker over pesten en de preventie ervan. Deze 
gespreksavond zal dan ook opengesteld worden voor alle geïnteresseerde ouders van de Twijg én van de overige 
scholen van scholengemeenschap  ‘De Vaart’.  Deelname is kosteloos, wel graag inschrijven via tinne@ouders-
detwijg.be 

  

 De ODR kocht met een gedeelte van de opbrengst van het schoolfeest 2 superblitse nieuwe basketbalpalen . Met 
het mooie weer in aantocht willen we die dingen dan ook zo snel mogelijk de grond in. We zoeken nog 2 of 3 sterke 
papa’s (of opa’s) die na het afzetten van hun kroost  en een stevig bakje koffie samen met Johan op donderdag 
19/4 vanaf 9.00 die palen willen opzetten.  Kandidaat ?  Graag een mailtje naar verbelen.an@gmail.com 

 

 ODR lentepraatcafé:  nog geen broeiende zomerse temperaturen maar toch heeft een aantal ouders na  het 
oudercontact van 27 maart nog wat nagepraat bij een lekkere mojito 

 

 De vorige klusjesdag op school leverde zichtbare en erg geapprecieerde resultaten op. Onze dank aan alle 
klusjespapa’s en mama’s !!  Op zondag 6/5 (14.00-17.00) organiseren we  opnieuw een klusjesdag om de laatste 
taakjes af te werken. Jullie ontvangen nog een oproep via de boekentassen. 

 

           Fiscale attesten 

Ter verduidelijking: jullie ontvingen een fiscaal attest voor het middagtoezicht van uw kind. Indien u 

drie (of meer) kinderen op school heeft, zal u slechts 2 attesten ontvangen hebben . Het derde kind is 

immers gratis. 

Naar technopolis met de kleuters… 

 

Op 13 en 27 maart 2012 brachten de 

kleuters van de 2
e
 en 3

e
 kleuterklas een 

bezoek aan Technopolis te Mechelen. Zij 

konden op ontdekking in de interactieve 

wereld van de bank, een supermarkt, een 

garage, een werf,… De kleuters en hun 

juffen hebben ontzettend hard genoten. 

Een aanrader voor een familie uitstap! 
Met dank aan de ouderraad voor de sponsoring.  

Dankjewel aan de 
sponsors van de 

vastenvoettocht en een 
dikke proficiat aan de 

stappers die zich 
hebben ingezet voor 

het goede doel! 
 

Het bedrag dat 
opgehaald werd, zal 

kenbaar gemaakt 
worden in de volgende 

Twijgbrief 
 

Djembé 

 

Op maandag26 en 

dinsdag 27 maart 

weerklonken de 

ritmische klanken van 

Afrika  door de 

school. De kinderen 

maakten kennis met 

de Afrikaanse cultuur. 

Met dank aan de 

ouderraad voor de 

sponsoring. 
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