
 

  

 

 

 

 

 

Op stap met het zesde… 

We zijn op donderdag 12 december met het zesde leerjaar 

naar het vrij technisch instituut (V.T.I.) te Leuven 

geweest om kennis te maken met het middelbaar. 

Daar werd onze klas in twee groepen verdeeld om daarna veel 

leuke dingen te doen. 

Samen met toffe leerkrachten hebben we er een leerrijke 

voormiddag van gemaakt. 

In de eerste workshop hebben we via de computer een vorm 

in piepschuim gesneden. 

Daarna hebben we een robot bestuurd. Dat was echt cool! 

Dan hebben we een paar proefjes gedaan rond fysica. 

Tenslotte heeft de ene groep appelflappen gemaakt en de 

andere pannenkoeken. 

En gesmaakt dat die hebben! 

Dit was onze boeiende voormiddag in het V.T.I. 

Kirsten (6a) 
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Januari 
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Muzische week: thema Kerst 

 

Voor de vakantie werden de kinderen getrakteerd op enkele muzische kerstworkshops. 

Enkele reacties van de derdeklassers…: 

 

Bij juf Bianca vond ik het heel leuk omdat we mochten uitbeelden. (Fleur). 

Alles was heel leuk maar bij juf Marlies was het wel heel erg leuk omdat ik graag 

trommel op de banken. (Tim). 

Ik vond muziek leuk omdat we met muziekinstrumenten mochten spelen (Bob). 

Knutselen was super tof omdat we mochten inkleuren (Milo). 

Ik vond het heel leuk omdat we veel verschillende dingen mochten doen (Louis). 

Het was heel tof… het liedje, het toneel, knutselen en de cupsong … het is te moeilijk om 

uit te leggen maar het was super (Tiemen)! 

Ik vond het leuk om rond Kerstmis te werken! Bij de juf van het eerste leerjaar vond ik 

het leuk dat we een kerstlied mochten zingen. En het schilderen van het rendier vond ik 

ook heel tof (Aiko). 

 
 

Aandachtspuntje van de maand 
januari: 

Ik los probleempjes op 

Dr MOBI 

 
Voor wie al langer op onze school is, is dit 
geen vreemde. 
Het is werken aan veilig en milieuvriendelijk 

verkeer rond de school.  
Aan de fietsenstalling hangt sinds kort het 
logo dat we verdienden dankzij de inzet van al 
de 'Strappers van de Twijg'. 
Een beloning voor degenen die steeds met de 
fiets of te voet de afstand tussen school en 
huis afleggen. 
Mogen we jullie blijven aanmoedigen om op 
wandelafstand van de school te parkeren. 
  
Alvast een dikke duim van Mos & Verkeer De 
Twijg 
 

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

Breng zeker de SIS-kaart mee! 



  

Spaghetti @ De Twijg… Mis dit niet! 

 

Op zaterdag 25 januari is het weer zover. De Twijg zal worden omgetoverd tot een 

heus restaurant. Je kan komen genieten van een spaghetti bolognaise, een 

vegetarische spaghetti of een lekkere croque. Natuurlijk denken we ook aan de 

zoetebekken die graag smullen van een pannenkoek. Je kan komen smullen vanaf 

12.00 uur tot 14.00 uur en van 16.00 uur tot 20.00 uur. Reserveren is niet nodig. 

 

Dit alles doen we uiteraard niet enkel voor ons en jullie plezier. De opbrengst van 

deze activiteit gaat integraal naar de openluchtklassen. Op deze manier kunnen alle 

kinderen van het vierde leerjaar op zeeklassen en de zesdeklassers trekken naar 

jaarlijkse gewoonte naar de sneeuw.  

 

Meer info volgt nog via de boekentassen. 

ODR-nieuwtjes: 

Winnaar « Pimp de Twijg actie » 

In de oproepbrief van deze actie hebben jullie kunnen lezen dat een ijverige helper beloond zou worden 

met een pakket producten van de Happy Housewife. 

Een onschuldige kinderhand heeft de Familie Loyens getrokken (mama en papa van Nora en Manon), zij 

zullen hun pakket binnenkort ontvangen!  

Aan alle helpers nog een dikke dankjewel! 

Noteer alvast de volgende pimp-actie in je agenda: zondag 27 april 

 Verkeersweek 

"In het kader van de verkeersweek (22 april tot 30 april 2014) zal er op 30 april de fietsvaardigheidstest 

plaatsvinden. Dit jaar pakken we het een beetje anders aan: om de leerlingen beter voor te bereiden op 

deze test zal er een film over het traject gemaakt worden. Sketches geven uitleg bij de moeilijke punten: 

volwassenen geven het slechte voorbeeld bv: rijden met een fiets die niet in orde is, telefoneren op de 

fiets, de bocht afsnijden… Vervolgens geven kinderen het goede voorbeeld. De leerlingen zullen de film 

op voorhand bekijken en kunnen zo kennismaken met het traject en de aandachtspunten.  Wanneer de 

leerkracht de film in de klas toont, zal hij/zij hem ook regelmatig op pauze zetten zodat de leerlingen de 

tijd hebben om de fouten die ze gezien hebben te noteren. Het idee is om de film ook aan de begeleiders 

van de fietsvaardigheidstest te laten zien. Op de dag van de test kunnen we trouwens altijd extra 

begeleiding gebruiken, gezien er 3 klassen zijn die meedoen. Bedankt!" 

 Week van de smaak 

De week van de smaak was geweldig lekker en leuk !  

Wie zin heeft om gerechtjes thuis nog eens opnieuw te maken : check het kookboekje van de Twijgse 

 smaakweek op de website van de school ! 

  

 



  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Blik in de toekomst… 

 

13/01 ouderraadvergadering 

17/01 1
e
 leerjaar naar museum M 

17/01 zwemmen 1
e
 en 2

e
 lj 

18/01 opendeurdag instapklas 

20/01 zwemmen 3
e
, 4

e
 en 5

e
 lj 

21/01 2
e
 lj op uitstap 

24/01 typeles 

25/01 spaghetti @De Twijg 

 

31/01 leerlingenraad organiseert een omgekeerde dag 

31/01 typeles 

31/01 zwemmen 1
e
 en 2

e
 lj 

 

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 zwemmen (1
e
 en 2

e
 lj) 

14/02 typeles 

15/02 vertrek sneeuwklas 

19/02 oudercontacten 5jarigen 

21/02 thuiskomst sneeuwklas 
 

 

Werken met tablets 

 

De ouderraad financierde voor onze school de 

aankoop van enkele tablets. Alvast een dikke 

dankjewel! 

 

De kinderen gingen al volop aan de slag met de 

toestellen. Hieronder een verslagje van enkele 

leerlingen: 

 

Tijdens hoekenwerk mochten we voor de eerste keer 

met de nieuwe tablets werken. We vonden het heel 

leuk en super cool. Vooral omdat we iets nieuw 

leren. Eerst hebben we onze maaltafels geoefend en 

daarna mochten we een spelletje spelen. 

 

Johra, Lucas, Tim en Mazarin (3B) 

De kinderen van 5b waren eerste proefpersoon voor 

de nieuwe tablets van onze school.  Dat ging heel 

goed! Het  is heel handig. De kinderen kunnen nu 

veel dingen gewoon zelf doen. De meester wordt 

hierdoor veel minder lastiggevallen  In de les 

W.O. kwamen de mini – computers goed van pas. 

We maakten gebruik van sites zoals wikikids, google 

maps en google earth om de opdrachten in 

groepswerk op te lossen. Zo moesten we per twee 

een land van Europa kiezen. Dan moesten we de info 

en routebeschrijving opzoeken. 5b is alvast super- 

enthousiast en kijkt uit naar de volgende activiteit 

met de tablets. 

 Anna en Liana 

 

Het huisje van Wiebel 

 

Om het huisje van Wiebel te leren kennen, 

moesten we met enkele leerlingen 

opdrachten uitvoeren om sleutels te 

verdienen om het huisje van Wiebel te 

openen. De opdrachten waren leuk, maar 

soms wat moeilijk, zoals de piramides. We 

moesten ook toneel spelen. Dat was grappig 

en leerrijk. 

We moesten 3sleutels verdienen en dan 

konden we het huisje openen. Nu gaan we 

er naar als we ruzie hebben of als we wat 

moeten afkoelen. Dus het huisje is super 

handig. 

 

Geschreven door de leerlingen van 5A 

 
 

 

Nieuwe “Twijgertjes” 

 

Na de kerstvakantie creëerden 

we een tweede instapklasje. Juf 

Sarina is de klasjuf van het 

nieuwe klasje. Zowel bij juf 

Sarah als bij juf Sarina stapten 

enkele nieuwe kleuters in. De 10 

vriendjes voelen zich al goed 

thuis in onze school. 

Welkom aan zowel de kleuters 

als aan de ouders! 


