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Hallo iedereen!  

Vanaf april is er een stikcafé “ de polkadotjes” gestart in 

De Twijg. Elke eerste woensdag van de maand van 19u30 
tot 22u00 komen we samen in de eetzaal van de school. 
Het is de bedoeling om gezellig samen te naaien, 

inspiratie op te doen, ideetjes uit te wisselen,... en ook 
gezellig bij te babbelen bij een lekker drankje en een 

knabbeltje!  

Heb je zin om mee te doen en denk je: dit is iets voor mij.  
Aarzel dan niet om de volgende bijeenkomst (woensdag 7 

mei) met je naaimachine, stofjes, kopspelden, lintmeter, 
… langs te komen.   

Iedereen is van harte welkom!!! 

De polkadotjes 

 

Inschrijven in De Twijg 

Inschrijvingen starten op 5 mei 2014. 
Ken je nog mensen met een kindje van 
geboortejaar 2012? Breng hen zeker op 

de hoogte! 

Herhaling: Koekjes, doosjes, 

snoepjes… Hoe zit dat nu ook 

alweer??? 
 

Wij willen onze afvalberg zo klein 

mogelijk houden. Daarom vragen wij 

dat de koekjes die meekomen naar 

school, in een doosje zitten. Je doet 

thuis het papiertje van het koekje af en 

stopt het koekje in een doosje. Dit 

geldt ook voor de grote leerlingen 

van de lagere school! 

Snoep, kauwgom, chips, 

chocoladerepen horen niet thuis op 

school. Enkel tijdens een klassikaal 

feestmoment is het mogelijk dat de 

leerkracht dit uit zijn/haar kast tovert.  

Neem je een plastic flesje mee naar 

school? Noteer dan je naam op het 

flesje. Op die manier is er geen 

discussie mogelijk. 

 

Dankjewel voor je medewerking! 

 

 

Het 3
de

 leerjaar sloot het WO. – thema 

‘gezonde voeding’ af met een lekker en 

gezond klasontbijt. 
 

Enkele reacties: 

 Ik vond het ontbijten super leuk omdat het met 

twee klassen samen was en dat was super 

gezellig. Alles was heel lekker! (Johra 3B) 

 Ik vond het leuk omdat ik het wel leuk vond om 

es op school te eten en omdat het met 

sinaasappelen was. (Cesar, 3B) 

 Ik vond het heel leuk om met de klas te 

ontbijten. Tijdens het ontbijt heb ik actimel en 

vers appelsiensap gedronken, heel erg lekker! In 

de klas hebben we geleerd over de gezonde 

voedingsdriehoek (Lotte, 3B) 

 Klasontbijt met de twee klassen was super want 

er was: ei, actimel, brood, fruitsap, confituur, 

kaas en melk. Het was gezellig en fijn. Het 

tofste was eten met mijn vrienden (Lucas, 3B) 

 Ik vond het heel erg leuk. Het eten was 

superlekker. Dus een dik applaus voor de juffen 

(Finn, 3A) 

 Ik vond het heerlijk en gezellig. Het lekkerste 

vond ik het zelfgeperst appelsiensap. Echt 

heerlijk! Dank u! (Simon, 3A) 

 Ik vond het ook heel leuk. De eitjes waren 

lekker. Het was ook heel tof en cool om in de 

school te ontbijten! (Norah Alegría, 3A) 

 Ik vond het leuk, gezellig en gezond. Leuk 

omdat het gezellig was, lekker met al die 

cornflakes, eieren en boterhammen. En gezond! 

(Victor, 3A) 

 
 



 

Wist je dat? 

 …de leerlingen van het tweede leerjaar met de bus naar Leuven gingen? We gingen op 

drakenjacht in Museum M. We bekeken de verschillende kunstwerken en vonden vele draken in 

het museum. Bang waren we niet hoor! We kregen drakenpoeder om de echte draken op een 

afstand te houden. We vonden de schat en kregen een mooie badge in ruil. Samen met de 

gidsen en de juffen deden we de drakendans, dit was echt leuk! Even later wandelden we terug 

door de stad naar de bushalte. Een fijne dag! 

 …onze school deelnam aan de Danone Nations Cup? En we deden het goed…namelijk, nipt de 

finale verloren met strafschoppen. Zeer teleurgesteld, met het oog op een reisje naar Brazilië, 

alwaar de wereldbeker voor scholen wordt gespeeld. Maar desondanks toch zeer tevreden, 

omdat wij er met “de Twijg” nog nooit zo kort zijn bij geweest. Van teamwork gesproken! 

Proficiat mannen !!! 

 De GSM recyclageactie in onze school erop zit? Het resultaat hiervan en de daaraan gekoppelde 

beloning lees je hieronder:  

 “”Onze erkende verwerker heeft de gsm-toestellen geanalyseerd op basis van model, ouderdom, 
marktprijs en staat van het toestel. We houden ook rekening met het gemiddeld aantal 

ingezamelde gsm’s per leerling.  Na verrekening van de logistieke kost en met een sponsorbijdrage 
van Belgacom mag u uit deze lijst voor een bedrag van 70 punten toestellen kiezen. 

Het betreft tweedehands toestellen in een zo goed als nieuwe staat.”” 
Onze school mag binnenkort 7 pc’s ontvangen!!!!!!!!!!!!!!!! 

  …het vijfde leerjaar een superboeiende leeruitstap maakte naar het wereldberoemde bedrijf 

Imec? 

 …zij de verplaatsing met de fiets maakten? 

  …de kinderen heel graag de ouders die zorgden voor de begeleiding willen bedanken? 

 Een echte journalist van de Gazet Van Antwerpen een bezoek bracht aan 5b 

en dat we hiervoor Shania willen bedanken omdat zij dit voor ons regelde? 

 Er heel wat modetalent in het 5de leerjaar verscholen zit en dat we dat talent konden 

bewonderen in een heuse modeshow? 

 
 

 
  

Blik in de toekomst… 

21/04 paasmaandag 

22/04 make a wish komt uitleg geven over de wens die zal uitkomen dankzij de 

centjes van de vastenvoettocht! 

24/04 ouderraadvergadering 

27/04 Pimp de Twijg 

29/04 FOTOGRAAF 

1/05 vrije dag 

2/05 bibliobus: opgepast: geen vrije dag! 

5/05 start algemene inschrijvingen 

8/05 leerlingenraad 

10/05 1
e
 communie 

12/05 vierde leerjaar vertrekt op zeeklassen naar Nieuwpoort 

13/05 jongste kleuters naar het Ollemanshoekje 

15/05 1KK: MST 

16/05 thuiskomst vierdeklassers 

20/05 ouderraadvergadering 

22/05 6
e
 leerjaar naar het politiehuis 

24/05 SCHOOLFEEST @ DE TWIJG 

29/05 vrije dag 

30/05 vrije dag 

 

 

Nieuwe Twijgertjes 

 

Welkom aan al onze nieuwe kleuters en hun 

ouders! 


