
 

  

 

 

 

 

14 Februari 2014 is het Dikke Truiendag 
 
Dit jaar is het een speciale editie. Al 10 jaar organiseren ze deze actie. 
Ook wij doen weer mee en willen er een ludieke actie van maken. 
Het zou voor Valentijn leuk zijn dat de kinderen zich zoveel mogelijk zouden kleden in het roze/ rood/ 
versiering met hartjes/veertjes/... Vergeet natuurlijk de dikke mutsen, sjaals en truien niet!!!! 
De Twijg zal dan plaatselijk erg opwarmen door de sfeer en de warmte die de  kinderen en leerkrachten 
uitstralen. Maar op zo'n manier dat het milieuvriendelijk is. 
  
Doen jullie mee en zijn ook jullie ENERGIE-slim? 
  

  Alvast bedankt vanwege het MOS-team   

 

Twijgbrief 
februari 

2014 

Bezoek aan museum M – 1A + 1B 

 
De leerlingen van het eerste leerjaar gingen op uitstap naar het M-museum. Met dank 

aan de ouderraad voor de sponsoring! 

Hieronder kan je enkele impressies van de kinderen lezen: 

 

Manon + Iluna: Ik vond het leuk omdat je allemaal dingen kon leren. Zo leerden we wat 

we mee konden nemen op reis en moesten we nadenken over wat we misten thuis als we 

op vakantie zijn.  

Douwe + Ruben : Ik vond het tof dat er standbeelden en kunstwerken waren. Ik vond 

deze heel mooi. Door goed te kijken naar het schilderij, zag je ook veel dingen. 

Norah: Ik wist niet dat er ook fonteinen wijn konden ‘spuwen’. Dit vond ik grappig en 

mooi. 

Vince: We kregen op het einde 2 postkaarten cadeau, deze vind ik heel mooi. 

Isis + Junesse: We mochten emoties uitbeelden, dat vond ik heel leuk.  

Florian + Oskar: De zoekoefeningetjes vond ik heel leuk. Ook uitbeelden met gekke 

hoeden vond ik grappig. 

Lena + Oskar: We mochten in de klas een drieluik tekenen over onze vakantie, dit vond ik 

tof!  
Nio: Onze gids was heel lief en kon mooie dingen vertellen.  

Maxim: Wij zijn met de trein naar Leuven geweest, deze ging heel snel… we waren nog 

nooit zo snel in de stad. We konden allemaal samen zitten en we zagen andere treinen 

supersnel naast ons rijden.  

 
 

Aandachtspuntje van de maand 
februari: 

Ik ben energieslim! 

Inschrijven in De Twijg 
Inschrijvingen voor broertjes en zusjes 
geboren in 2012 starten op 10 maart. 

Breng zeker de SIS-kaart mee! 



  

ODR-nieuwtjes: 

 7de ODR QUIZ  

Op zaterdag 22/3/2014 gaan de deuren van de Twijg-sportzaal open om opnieuw 50 
quizploegen te ontvangen. Online inschrijvingen voor de ODR QUIZ starten op ZONDAG 
2/2/2014 (om 8.00 ’s morgens !!).  Eerste 50 inschrijvingen worden weerhouden.  Maak het die 
zaterdagavond dus niet te laat zouden we zeggen, … of net wel ... 
Inschrijven via:  www.ouders-detwijg.be 

 
Tablet PC’s  
De vele activiteiten van de ouderraad (QUIZ, wijndegustatie, pizzaverloop, catering schoolfeest, 
.. . ) brengen wel wat centjes op dankzij de gulle steun van ouders, grootouders, tantes en 
nonkels … 
Deze opbrengst wordt jaarlijks besteed aan extraatjes voor de leerlingen zelf (schooluitstappen, 
sportactiviteiten, speelplaatskoffers, week van de smaak, Sinterklaasfeest, …) 
Dit schooljaar werd er, in samenspraak met de school, beslist om een substantieel ouderraad 

budget vrij te maken voor de  aankoop van 30 tablet PC’s.          
 Deze tablets zijn sinds januari in gebruik genomen door zowel kleuterklassen als klassen van 
de lagere school via een roulatiesysteem. Kinderen en leerkrachten zijn alvast razend 
enthousiast en hebben er een vliegende start mee genomen !  
Aan alle (groot)ouders die de afgelopen jaren een pintje of koffietje meegedronken hebben, een 
pannenkoek of pizza bestelden, een fles wijn kochten of het hoofd braken over een quizvraag: 
bedankt … deze tablets zijn er dankzij jullie gekomen! 
 

 

Blik in de toekomst… 

 

3/02  facultatieve vrije dag 

6/02  schoolraad 

7/02  typeles 

11/02  opleiding safer internet ( voor de leerlingen van 5
e
 en 6

e
 lj) 

14/02  typeles 

15/02  vertrek sneeuwklas 

19/02  oudercontacten 5jarigen 

22/02  thuiskomst sneeuwklas 

21/02-2/03 week tegen pesten 

26/02  Carnaval in de kleuterschool 

28/02  Carnaval in de lagere school 

3/03 t/m 7/03:  krokusvakantie 

10/03  start inschrijvingen broers en zussen 

19/03  pedagogische studiedag 

20/03  info overgang derde kleuterklas - eerste leerjaar 

22/03  Quiz ODR 

31/03  rapporten lagere school 

 

 

 
 

 

http://www.ouders-detwijg.be/


  

 

 

 

  

  

  

Wist je dat? 

 

 …in L4A een nieuwe leerling gestart is? Welkom Jolien! 

 …onze zesdeklassers op 15 februari vertrekken naar Leysin? 

 …de postbode op bezoek was in de tweede kleuterklas en alle kleuters zeer enthousiast 

waren? Het vele materiaal dat hij had meegebracht was heel leuk, we konden zelfs de 

kleren van de postbode eens aantrekken, dank je wel aan de opa van Jolien onze postbode 

van dienst. 

 …de tablets hun intrede in de school gedaan hebben? Ook in de derde kleuterklas. 

 …de kleuters van de twee derde kleuterklassen skypeten met elkaar?  Dit vonden ze echt 

heel leuk. Al moet gezegd worden dat ze minder spraakzaam waren.  

 …er al spelletjes op de tablets gespeeld werden door de vijfjarigen en ze mooie tekeningen 

maakten? 

 …ook de kinderen van het tweede leerjaar al verschillende keren de tafels hebben geoefend 

op de tablets? 

 …we in het tweede leerjaar samen met Wiebel op stap zijn gegaan om te ontdekken hoe je 

een probleem samen kan oplossen? 

 …de derdeklassers volop aan het cijferen zijn? Al dat gepuzzel met cijfers vinden ze 

superleuk! 

 …er een school schattige pinguïns op bezoek is in het derde leerjaar? Je kan ze bewonderen 

op de website van de school. 

 …we vorige week hebben kunnen genieten van een stevige brok poëzie? Iedereen van het 

derde leerjaar heeft een zelfgekozen gedicht voorgedragen. Een streling voor het … oor!  

 …juf Bianca een tijdje zal thuisblijven om voor haar kersverse zoon, Lyam, te zorgen? 

Welkom juf Mieke in onze school! 

 

 

 

Op stap naar het Ecohuis met het tweede leerjaar. 

 

Om meer te leren over hoe de dieren in de winter overleven, 

zijn we met het tweede leerjaar een hele dag in het Provinciaal Domein van Kessel-Lo gebleven. 

In de voormiddag mochten we spelen, 

gelukkig regende het geen pijpenstelen! 

In het Ecohuis konden we allerlei dingen ontdekken, 

en leerden we welke dieren we best niet konden wekken. 

We gingen op sporentocht, 

en hebben de inheemse dieren onderzocht. 

Als kers op de taart maakten we een vetbol, 

nu weten we het wel zeker.. de buikjes van de vogels zitten deze winter boemvol! 

Met onze vuile laarzen aan, 

konden we helemaal voldaan terug naar school gaan. 
 



 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Nieuwe Twijgertjes 

 

Op dinsdag 4 februari 2014 starten er weer 

nieuwe kleutertjes bij juf Sarina. Wij heten de 

kleuters en hun ouders van harte welkom in 

onze school!  

 

Pizza Pronto!! 
 

Vorige week veranderden de 3de kleuterklassen in een echt restaurant. 
Niet zomaar een restaurant, maar een PIZZERIA! 
De kleuters hebben zich supergoed geamuseerd, het werden obers, koks en ‘mama’s & 
papa’s’ die uit eten gingen. Hun Italiaanse kwaliteiten kwamen naar boven, de meest 

gekke ‘fop’- pizza’s werden op de borden gezwierd.  
Als afsluiter van de week maakten we zelf lekkere pizza’s, met ananas, saus, vlees, kaas, 

... Maar beste ouders, vanaf nu zijn we spijtig genoeg gesloten ! 
 
 

Superharde 

dankjewel aan alle 

helpers van het 

spaghettifeest ! 

 

Filmavond 

De filmavond op 31 

januari was een groot 

succes! De kinderen 

genoten van 

movie@de Twijg! 

 


