
 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
  
  
  

Wist je dat? 
 

• de kleuters op 25 juni een sportdag hebben? 
• de leerlingen dagelijks een uurtje oefenen op 

hun circustechnieken? 
• het op vrijdag 29 juni maar een halve dag 

school is? De Kido is op deze dag wel 
geopend! 

• er heel wat boeken van de bibliobus pootjes 
gekregen hebben? Kijk thuis goed na of er nog 
een boekje van de bibliobus ligt… Dit zijn 
jammer genoeg extra kosten voor de school. 

 

Voor je agenda! 
 
 
5/06  K2 en K3 naar het Kasteel van Horst 
6/06  bezoek van Dennis Hartmann (circus 

Picolini) aan onze school. 
6/06  ouderraadvergadering 
7/06  leerlingenraad 
7/06  interdiocesane proeven 6e lj 
8/06  interdiocesane proeven 6e lj 
10/06  aankomst circus 
13/06  ophaling bibliobus 
15/06  circus 
16/06  circus 
17/06  afbraak en verhuis van het circus 
18/06  schoolraad 
19/06  sleepover derde kleuterklas 
22/06  afscheidsavond zesde leerjaar 
26/06  oudercontact lagere school 
27/06  schoolviering 
27/06  rapport lagere school 
28/06  4e,5e en 6e leerjaar naar Tongeren 
28/06  overnachting van het zesde leerjaar 
29/06  laatste schooldag: halve dag school! 
30/08  openklasavond (meer info volgt later) 
 
 

Op schattentochtOp schattentochtOp schattentochtOp schattentocht    
 

Dinsdag 5 juni 
gaan de kleuters 

van de 2e en 3e 
kleuterklas op 

schattentocht in 
het kasteel van 

Horst. Dat wordt 
genieten! 

 

Circus… 

 
Het aftellen kan 

beginnen! 
In het weekend van 10 
juni 2012 komt circus 

Picolini toe in onze 
school. Vanaf dat 

moment kom je terecht 
in “Circus @De Twijg” 

Informatie krijg je 
binnenkort in een brief. 
de voorbereidingen kan 

je ook volgen op de 
BLOG van onze 

website.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nieuwe bankjes… 
 
Met een deel van de opbrengst van de kerstmarkt en het 
schoolfeest van vorig schooljaar en de brunch van dit schooljaar 
konden we heel wat nieuw meubilair kopen. Zo kochten we voor 
de twee instapklasjes 6 nieuwe tafels met bijhorende stoeltjes. 
Ook het zesde leerjaar kreeg onlangs 16 nieuwe klaptafels en 
stoelen.  
Wij zijn zeer tevreden van deze nieuwe aanwinst en willen 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen van harte bedanken. 
Het schoolteam 

ODR weetjes 
 

• De ouderraad zal ook  paraat zijn tijdens het circusweekend. Zij zullen de drank -en 
eetstanden verzorgen. Er is heel wat lekkers voorzien voor zowel kleine als grote 
hongertjes. Tijdens de voorstelling zelf is er geen pauze. Voor en na de voorstelling 
zullen de kraampjes geopend zijn. 

 
• Gui Deboutte gaf een heel inspirerende voordracht op school. De werkgroep 

verbondenheid kan hier zeker mee verder naar volgende schooljaren toe. 

Vrijdag 29 juni school 
tot 12.00 uur! 

Afscheid van de Afscheid van de Afscheid van de Afscheid van de 
kleuterschoolkleuterschoolkleuterschoolkleuterschool    

 
Het schoolHet schoolHet schoolHet schooljajajajaaaaar loopt r loopt r loopt r loopt 
ten einde. Voor ten einde. Voor ten einde. Voor ten einde. Voor dddde 3e 3e 3e 3eeee    

kleuterklas een kleuterklas een kleuterklas een kleuterklas een 
speciaal momenspeciaal momenspeciaal momenspeciaal moment, want t, want t, want t, want 
zij mogen volgend jaar zij mogen volgend jaar zij mogen volgend jaar zij mogen volgend jaar 
naar het 1naar het 1naar het 1naar het 1eeee leerjaar.  leerjaar.  leerjaar.  leerjaar. 
Daarom mogen zij op 19 Daarom mogen zij op 19 Daarom mogen zij op 19 Daarom mogen zij op 19 

juni 1 nachtje op juni 1 nachtje op juni 1 nachtje op juni 1 nachtje op 
school blijven slapen. school blijven slapen. school blijven slapen. school blijven slapen. 

Samen met ALLE Samen met ALLE Samen met ALLE Samen met ALLE 
kkkklllleuterjuffen. Een euterjuffen. Een euterjuffen. Een euterjuffen. Een 

moment om te koesteremoment om te koesteremoment om te koesteremoment om te koesterennnn, , , , 
en nooit meer te en nooit meer te en nooit meer te en nooit meer te 

vergeten?!vergeten?!vergeten?!vergeten?!    

OpbrOpbrOpbrOpbrengst vastenvoettochtengst vastenvoettochtengst vastenvoettochtengst vastenvoettocht    
 
Zoals reeds eerder vermeld ging de 
opbrengst van de vastenvoettochtvastenvoettochtvastenvoettochtvastenvoettocht 
naar 2 projecten2 projecten2 projecten2 projecten. Het weeshuis in 
Polen kreeg reeds het bedrag op hun 
rekening gestort. Op maandag 4 junimaandag 4 junimaandag 4 junimaandag 4 juni 
overhandigden wij een cheque aan 
“Make a WishMake a WishMake a WishMake a Wish”. Met dit bedrag zullen 
zij Marieke, die een 
levensbedreigende ziekte heeft, een 
dagje beroemd laten zijn.  
 
Hopelijk beleeft MarieHopelijk beleeft MarieHopelijk beleeft MarieHopelijk beleeft Mariekekekeke de dag van  de dag van  de dag van  de dag van 
haar dromenhaar dromenhaar dromenhaar dromen! 
 


