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www.detwijg.be: zeker een bezoekje waard!
Het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan: aan iedereen een vreugdevol en gezond 2008
gewenst. We hopen opnieuw op een fijne en nauwe samenwerking, zodat we voor onze
kinderen samen een boeiende toekomst kunnen opbouwen!

Werkgroep verkeer: het “Octoteam”!
Net voor de kerstvakantie hebt u de eerste infobrief meegekregen om de nieuwe
verkeerssituatie in onze schoolomgeving duidelijk te maken. Indien u die brief tijdens de
drukke feestperiode mocht kwijtgespeeld zijn: geen nood: u vindt hem vandaag terug in de
boekentas van uw ( oudste) kind, en ook op de website van onze school. Daar heeft het
“ Octoteam” een eigen link!
Er wordt eveneens een begeleidende brief bij de hesjes meegegeven. Indien u toch nog vragen
mocht hebben, aarzel niet contact op te nemen met een van de leden van het “ Octoteam”.

Werkgroep MOS
In het kader van ons jaarthema “ onze nette school”, komt deze week de vuilniswagen op
bezoek: donderdag en vrijdagvoormiddag ( 10 en 11 januari). We leren alles over recycleren,
afval voorkomen…
Het Mos- team vraagt om deze maand extra lege batterijen mee te brengen naar school: er zijn
extra punten te verdienen. Alvast bedankt!

Welkom Peter
Vanaf 7 januari komt Peter De Wever elke maandag een aantal werkjes opknappen op het
secretariaat. Ook tijdens de middagrefter van de lagere school en in de kleuterklassen zal hij
een handje toesteken. Peter zit in een rolstoel, en zijn aanwezigheid kadert in het project
“ Magda”: Magda betekent: MAatschappelijk Gewaardeerde DAgbesteding voor volwassen
personen met een verstandelijke en/of motorische handicap. Van harte welkom Peter en veel
succes!

Opendeur
Op zaterdag, 12 januari tussen 10.00 u en 12.00u is het opendeurdag voor de instappertjes:
alle kleutertjes die weldra 2,5 jaar worden zijn welkom om bij juf Nicole eens een kijkje te
komen nemen. Die dag kunnen ze ook worden ingeschreven.

Op stap!
Het 2de leerjaar gaat op maandag, 14 januari op theaterbezoek “ De maan” in de voormiddag,
en in de namiddag naar het speelgoedmuseum te Mechelen. Meer info volgt nog per brief.
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De ouderraad organiseert…
Op donderdag, 17 januari ( van 20.00u tot 22.00u in de kleutereetzaal) een lezing door
pedagoge mevr. Marijke Bisschop, met als thema “ opvoeden tot weerbaarheid/ bouwen aan
zelfvertrouwen”. Meer informatie vindt u op de website.

Spaghetti- festijn
Zoals reeds aangekondigd: zaterdag, 19 januari: spaghetti! Werp een blik op onze website
voor meer info en kom allemaal smullen ten voordele van onze openluchtklassen.

Receptie VCLB Leuven
Het Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding van Leuven is verhuisd, en wil iedereen
vriendelijk uitnodigen op de openingsreceptie op zondag 20 januari. De affiche hangt in het
infobord aan de ingang van onze school: iedereen is welkom.
Elke dinsdagnamiddag is Kristel Michiels, de ankerpersoon van het VCLB te Leuven voor
onze school, aanwezig.
CLB- medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij zorgen ook voor medische
onderzoeken en vaccinaties. Gratis, vertrouwelijk en in het belang van de leerling.

Gezinsviering
Op zondag, 27 januari: iedereen welkom!

Melden afwezigheden
Mogen wij u vragen de afwezigheid van uw kind te melden tussen 8.00u en 8.50 u. ?
Bedankt voor uw medewerking.

Krokusvakantie
We zijn nog maar net terug, en we hebben al weer een weekje vrijaf van zaterdag, 2 februari
tot en met zondag, 10 februari.

Maandag, 11 februari zien we mekaar weer. Daarna vertrekt het zesde leerjaar al op woensdag,
13 februari naar Zwitserland. De tijd vliegt!

Het schoolteam De directie,
Martine Van der Auwera
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