
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen    

De Twijg zet in op participatie: ook jij kan meewerken! 

Hoe?? In onze werkgroepen is plaats voor leerkrachten en 

ouders. Samen staan we sterk en kunnen we veel meer. 

Elke maand zullen we enkele werkgroepen in de kijker 

zetten. Je hoeft niet in de ouderraad te zitten om mee te 

werken. Zijn onderstaande werkgroepen wel iets voor jou? 

Laat je horen: detwijg.directie@gmail.com 

1.Werkgroep decoratie: inkleden van de inkomhal            
2. Werkgroep kerstmarkt: organisatie kerstmarkt, 
kerstbomen knuffelen, glühwein brouwen en proeven,…   
3. werkgroep extra muros: meerdaagse uitstappen, 
zeeklassen, sneeuwklassen. Heb je voorliefde voor 
spaghetti of een passie voor wafels? Dan is dit zeker iets 
voor jou…                                                                           
4. werkgroep verkeer: is fluo jouw lievelingskleur? Zwaai je 
thuis ook de plak? Laat je horen!                        
5.werkgroep verbondenheid: samen spelen met kinderen, 
het patattenhuis bouwen,…                                                 
6. werkgroep schoolfeest:podium opbouwen, dansjes 
inoefenen, de toog bemannen, opruimen,…                      
7. werkgroep sport:Ontbijt je fit!! Allerlei activiteiten die met 
sport te maken hebben.                                                       
8. werkgroep MOS:Milieu Op School, sorteren,…              
9. EHBO en preventie: zij zorgen ervoor dat er steeds 
pleisters, ontsmettingsmiddel…op school zijn.                  
10. kriebelteam: luizenpreventie!! Deze ouders en 
leerkrachten gaan regelmatig op zoek naar deze 
vervelende kriebeldiertjes…                                               
11. muzische vorming: organiseren van muzische 
projecten binnen de school                                              
12. sociale vaardigheden: zij ontwikkelen de rapportjes 
met leefregels voor de lagere school en de 
aandachtspunten per maand  

Spaghettifest(f)ijn 
 

Ook dit jaar was het spaghettifeest een 
groot succes. Wij willen alle helpende 

handen uitdrukkelijk bedanken! Daardoor 
verliepen zowel de  opbouw als de afbraak 

ZEER vlot . In naam van het ganse team 
een grote  

DANKJEWEL!!!DANKJEWEL!!!DANKJEWEL!!!DANKJEWEL!!! 

 
Natuurlijk willen we ook alle mensen 

bedanken die zijn komen eten. De 
opkomst was gigantisch.  

Alles was op!! 

DANKJEWEL!!!DANKJEWEL!!!DANKJEWEL!!!DANKJEWEL!!! 

 
 

Aandachtspunt voor de maand januari: 
Ik hang alles netjes aan de kapstok 

Aandachtspunt voor de maand februari 
Ik geef anderen wel eens een complimentje 

 
Vanaf NU besteden we hier nog meer aandacht aan. De 

directie stelt de puntjes voor aan het begin van de maand op 
de speelplaats. Ook de juffen en meesters werken hier extra 

rond in de klas. 

Leesvoer 
 
Lezen is belangrijk. Dat weet ook de ouderraad. We kregen voor 

alle leeftijden leuke leesboekjes. Dankjewel hiervoor!! 

Van Afrika tot in Amerika…  
 
Onze vijfjarige kleuters leerden de voorbije 
weken over de landen van de wereld. Er 
werd hard gewerkt en geleerd. De mooie 
wereldbol die aan de klassen hangt is al 
verkocht voor op het bureel van juf Sarah. 
Ga zeker eens een kijkje nemen op de blog 
want er zijn mooie foto’s genomen! 

Instapklasje 
 

Welkom aan alle kindjes (en ouders) die na 
de kerstvakantie in onze school begonnen 
zijn. Jullie zullen in De Twijg zeker veel 

plezier beleven! 



   Quizzzzz   Quizzzzz   Quizzzzz   Quizzzzz    

Op 19Op 19Op 19Op 19 maart  maart  maart  maart 
organiseert de ODR organiseert de ODR organiseert de ODR organiseert de ODR 
hun 4hun 4hun 4hun 4dededede quiz.  quiz.  quiz.  quiz. Voor Voor Voor Voor 
eeeeen avondje vol en avondje vol en avondje vol en avondje vol 
plezier en plezier en plezier en plezier en 
interessante interessante interessante interessante 
weetjes ben je in weetjes ben je in weetjes ben je in weetjes ben je in 
De Twijg aan het De Twijg aan het De Twijg aan het De Twijg aan het 
juiste adres. juiste adres. juiste adres. juiste adres. Wees Wees Wees Wees 
er zeker op tijd bij er zeker op tijd bij er zeker op tijd bij er zeker op tijd bij 
om in te schrijven. om in te schrijven. om in te schrijven. om in te schrijven. 

Uitstappen… 
 
Oeps… ik wil als ouders graag rijden maar ik heb niet genoeg kinderzitjes.  
 
Dit zegt de wet: 

1. als er geen plaats is voor een derde stoel achteraan, volstaat een 
gordel. 

2. ouders die andere kinderen vervoeren moeten deze kinderen een 
gordel laten dragen maar stoeltjes zijn in dit geval niet verplicht. 
Enkel het eigen kind moet dan een stoeltje hebben. 

U kan dit nalezen op volgende website: 

http://admin.bivv.be/main/Actualiteit/Wetgeving/WetgevingDetail.sht
ml?detail=719521457&language=nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor  je agenda 
 
09/02 pedagogische studiedag 
14/02 facultatieve vrije dag 
22/02 en 23/02 oudercontact 3 KK 
22/02 ouderpraatcafé met Mevr Ida Dom 
(opvoeden met waarden) 
 

    
Handige Harry gezocht! 

 
De ouderraad  heeft voor de 
school twee grote tenten 
aangekocht. ( dankjewel 
hiervoor!!) Uiteraard vinden 
wij dit geweldig! Jammer 
genoeg kunnen wij deze 
mooie tenten nergens in 
opbergen. Kan jij een kist 
maken, ken jij iemand die dit 
wel wil doen of heb je nog 
een ander idee? 
Stuur dan even een mailtje 
naar 
detwijg.directie@gmail.com     

Kan jij skiën? Nee, ik Kan jij skiën? Nee, ik Kan jij skiën? Nee, ik Kan jij skiën? Nee, ik ----    valvalvalval    
----    meinier*meinier*meinier*meinier*    

 
Woensdag 26/01 vertrokken onze zesdeklassers 

samen met meester Geert, juf Karla en 
begeleider Nel naar Frankrijk. De busreis is zeer 
vlot verlopen. Om 9u stipt zijn ze aangekomen 
in Valmeinier. Het zonnetje schijnt er volop, 

maar jammer genoeg ligt er niet heel veel 
sneeuw. De eerste nachten hebben de kids 

allemaal heel goed geslapen. Volg hun 
avonturen op de website van onze school! 

EIN, ZWEI, POLIZEIEIN, ZWEI, POLIZEIEIN, ZWEI, POLIZEIEIN, ZWEI, POLIZEI… 

De Ursulinenstraat verandert hoe langer 
hoe meer in een parkeerstrook. In het 

belang van de kinderen willen wij 
nadrukkelijk vragen NIET op de stoep 

te parkeren. In deze zone geldt een 
parkeerverbod. Het rond punt is een         

‘kiss and ride zone’. Je kan je kind 
afzetten…en doorrijden. 

De 350 kinderen van De Twijg zijn jullie 

dankbaar! 

Van 1 naar 4 
 

Het vierde leerjaar zal 
binnenkort sprookjes 
vertellen aan de 
eersteklassers aan de 
hand van zelfgemaakte 
sprookjestekeningen. En 
ze leefden nog lang en 
gelukkig… 
 

Week van de verbondenheid 
Tijdens de week van 14 maart tem 18 maart 
werken we met de ganse school een project uit rond 
verbondenheid. Jullie zullen als ouders ook kunnen 
meewerken… Hoe??? Dat blijft voorlopig nog een 

geheim 

 
Naar het museum 

 
Op 8 februari gaan 
onze 4 jarige 
kleuters naar het M 
museum. 
Spelenderwijs 
worden de kinderen 
ondergedompeld in 
de wereld van de 
kunst. Zizazoek is 
een speciaal op 
kleuters gerichte 
tentoonstelling over 
de meest 
uiteenlopende 
kunstwerken. 


