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www.detwijg.be: zeker een bezoekje waard!

Verloren voorwerpen
Mogen we nogmaals vragen om alle zaken van de kinderen ( potjes, brooddozen, drinkflesjes, kledij,…) met hun
naam te handtekenen. Er slingeren overal ongetekende materialen rond. Al deze zaken zullen verzameld worden
in de inkomhall ( kledij aan de kapstok, andere zaken in een doos). Gelieve voor de kerstvakantie te komen
kijken bij de verloren voorwerpen, want daarna ruimen we het hoekje” verloren voorwerpen” op!

Basket op school
Het vijfde en zesde leerjaar gaan op 3 december naar CC De Borre te bierbeek, om er een ganse namiddag een
initiatie van basket te krijgen. De organisatie gaat uit van “ Basket Groot Leuven”.

Op bezoek bij de brandweer
Op 4 december gaat het zesde leerjaar, in het kader van de klasadoptie van/door de politie, met de wijkagent naar
de brandweer van Leuven.

Sint en Piet
Op 6 december verwachten we de Sint en zijn Zwarte Pieten op school. Nu heeft het bericht ons bereikt dat er
technische problemen zijn met zijn boot…

Medisch onderzoek
1A: maandagvoormiddag 4/12 op school
5A: dinsdagvoormiddag 11/12 op het centrum van het VCLB
5B: donderdagvoormiddag 13/12 op het centrum van het VCLB

Dakwerken
Het dak ligt er op: we zitten droog!
Vanaf 10/12 worden er voorbereidingen getroffen in de “refter” om de werken definitief te kunnen aanvangen de
maandag na de kerstvakantie.

Werkgroep verkeer
De werkgroep heeft een traject uitgestippeld dat wordt geoefend door alle klassen de komende weken. Zo zullen
de kinderen het “gebruik van de zone 30” oefenen tegen de tijd dat de straat wordt opengesteld. Dat kan al de
week voor de kerstvakantie zijn, we houden u nog zeker op de hoogte met een duidelijke brief.

Quiz
Er zijn een heel aantal groepen genoteerd om op 15 december te komen strijden op de quiz van de ouderraad.
Wie zal de grote overwinnaar zijn?

Schoolviering
Op woensdag 19 december gaan we met de derde kleuterklas en de lagere school naar de kerstviering.

Voorleesweek
Bedankt zesde leerjaar, voor de heel fijne, leuke, spannende leesmomenten die jullie aan de kleuterschool
hebben bezorgd!
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Theatervoorstelling “ Ludwig”
Onze tweede graad gaat op donderdagvoormiddag 20 december naar het CC De Maere te Tielt- Winge om de
voorstelling bij te wonen van “Ludwig”. Deze voorstelling kadert in het navormingsprogramma dat onze juffen
van het derde en vierde leerjaar volgen voor muzische vorming.
De ouderraad sponsort hier een deel van de kosten: bedankt!

Rapport
Het tweede rapport komt er al aan ( 21/12), nadat onze kinderen eerst hun toetsen hebben afgewerkt. Veel succes
allemaal!

Bedankt!
Aan iedereen die geholpen heeft om van ons grootouderfeest een succes te maken: bedankt!

Advent
Zondag, 2 december was de eerste zondag van de advent: het eerste kaarsje mag branden. We kijken uit naar het
kerstfeest en vieren de geboorte van Jezus.

Het schoolbestuur, de leerkrachten en ikzelf wensen u en uw familie via deze weg heel
fijne kerstdagen.
In het nieuwe jaar veel geluk, voorspoed en vooral: een goede gezondheid gewenst!

We zien elkaar terug na de kerstvakantie op maandag 7 januari 2008.

Het schoolteam De directie,
Martine Van der Auwera
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