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www.detwijg.be: zeker een bezoekje waard!
Hier is hij dan weer: de laatste nieuwsbrief va n het schooljaar. Wat is het toch allemaal vlug
gegaan! We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. We moeten nog een
maandje hard werken: hier even alles op een rijtje:

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

Sportdag
Maandag, 2 juni: sportdag voor de eerste graad ( op school)
Dinsdag, 17 juni: sportdag voor de tweede en derde graad ( te Sint -Joris -Weert)

Medisch onderzoek
De eerste kleuterklas komt aan de beurt op maandag, 2 juni. ( op school)

Dankviering
Op zondag, 8 juni ( op vaderdag!) is er een dankviering, waar de eerste en plechtige
communicanten verwacht worden. Uiteraard is iedereen welkom.

Vrijaf
We hebben een dagje vrijaf op maandag, 9 juni.

Dankavond
Om alle vrijwilligers te bedanken die dit schooljaar geholpen hebben tijdens al onze
activiteiten, organiseren we op vrijdag, 13 juni een dankavond. De uitnodigingen worden met
de kinderen meegegeven.

Toetsen en interdiocesane proeven
De examenperiode breekt weer aan: onze kinderen gaan de komende weken weer toetsen
afleggen. Het 6de leerjaar heeft op 19 en 20 juni interdiocesane proeven. Veel succes allemaal!

Schoolreizen
Op donderdag 19 juni gaan het 1 ste, 2de en 3de leerjaar gaan naar Hidrodoe in de voormiddag,
en naar de sport- en speelpleinen “ Bekaf” in Aarschot in de namiddag.
Op dinsdag, 24 juni gaan het 4 de en 5de leerjaar naar Bokrijk.
Donderdag, 26 juni gaat het 6 de leerjaar op stap, met overnachting…spannend!
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Schoolviering
Woensdag, 25 juni is het de laatste schoolviering om het schooljaar af te sluiten. Iedereen
welkom.

Proclamatie 6de leerjaar
Onze zesdeklassers zwaaien af…dat gaan we plechtig vieren op dinsdag, 24 juni om 20.00
uur.

Laatste schooldag
Vrijdag, 27 juni is de laatste schooldag: de kinderen gaan om 12.00 uur naar huis, om van een
welverdiende vakantie te genieten.
Ouders die wensen, kunnen via de schoolagenda van hun kind een afspraak maken met de
klastitularis om het rapport en de resultaten te bespreken. D at kan tussen 12.00 uur en 13.30
uur. U zal een bevestiging van het tijdstip via de agenda ontvangen.
Er is opvang in de Kido mogelijk vanaf 12.00 uur, zonder voorinschrijvingen.

Opendeur
Dinsdag, 26 augustus van 17.00 uur tot 19.00 uur is het opendeur i n De Twijg.
De kinderen kunnen, samen met hun ouders, naar de nieuwe klas komen kijken en met de
nieuwe juf/ meester kennismaken. De boeken, schriften  en ander schoolgerief zullen dan klaar
liggen.

Inschrijvingen
Ook dit jaar krijgen alle kinderen een pos ter mee om in te kleuren. Net zoals vorig jaar is het
een kleurwedstrijd. De inschr ijvingsdata staan er op vermeld en  het is de bedoeling dat die
posters aan het raam worden gehangen.
De inschrijvingsdata hangen ook op in het infokastje, aan het bureel van  de directie en
natuurlijk vinden jullie die poster terug op onze website : wanneer je voor jezelf eentje extra
wil afprinten!

Het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Veel zon, waterpret, zalig nietsdoen… geniet er allemaal van! We zien mekaar terug op
maandag, 1 september 2008.

Het schoolteam                                                De directie,
                                                                 Martine Van der Auwera


