
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

Vastenvoettocht 

Op 29 maart gaat de lagere school op vastenvoettocht. 

Dit jaar gaat de opbrengst weer naar twee projecten: 

 de weeskinderen van Jaszkotle-Wroclaw in 

Polen 

 Make a Wish voor kinderen met een 

levensbedreigende ziekte 

 

Voor je agenda! 
 

6/03 oudercontact derde kleuterklas 

7/03 oudercontact derde kleuterklas 

8/03 6
e
 lj naar Vredesfabriek in Leuven 

10/03 quiz ODR 

13/03 2
e
 kleuterklas naar Technopolis 

15/03 info 3
e
 kleuterklas-1

e
 lj om 20.00 uur 

19/03 rapport 1
e
, 2

e
 en 3

e
 leerjaar 

20/03 oudercontact 1
e
, 2

e
 en 3

e
 leerjaar 

21/03 pedagogische studiedag 

21/03 ouderraad 

22/03 bibliobus 

26/03 rapport 4
e
, 5

e
 en 6

e
 leerjaar 

27/03 oudercontact 4
e
, 5

e
 en 6

e
 leerjaar 

27/03 derde kleuterklas naar Technopolis 

27/03 oudercontact (peuterklas,1
e
 kleuterklas en 2

e
 kleuterklas) 

28/03 schoolviering 

28/03 oudercontact kleuterschool 

29/03 vastenvoettocht 

 

Van maandag 2 april tot en met vrijdag13 april: paasvakantie 

 

 

  

Circus @ De 

Twijg op 15 en 16 

juni 2012. Noteer 

dit al zeker in je 

agenda.  

Ontbijtgranen of 

boterhammen? 

 

De leerlingen van het 

derde leerjaar genieten 

samen van een klasontbijt 

op vrijdag 9 maart. 

Smakelijk! 

 

Kleine wetenschappers 

 

De kleuters van de 2
e
 en 3

e
 

kleuterklas brengen een 

bezoek aan Technopolis, waar 

ze verschillende technische 

snufjes ontdekken via 

workshops. 

De tweede kleuterklas en het 

1
e
 leerjaar hebben van de 

stagiaires een themakoffer 

gekregen waarmee ze 

zelfstandig aan de slag 

kunnen.  

AFRIKA… 

 

Op maandag 26 en dinsdag 27 maart gaat de lagere school op 

muzikale en culturele ontdekkingstocht door Afrika. De 

organisatie zorgt voor djembés zodat de kinderen zelf kunnen 

experimenteren.  

Met dank aan de ouderraad voor de sponsoring! 

Quiz @ De Twijg 

Zaterdag 10 maart worden de 

vragen ons weer naar de oren 

geslingerd tijdens de 

jaarlijkse ouderraad Quiz.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kijk eens wat ik al kan! 

 

De kleuters van de 3
e
 

kleuterklas brachten een 

bezoek aan het 1
e
 leerjaar. Zij 

leerden al “rekenen”. De 

kinderen van het 1
e
 leerjaar 

konden genieten van de 

poppenkast met Serafine en 

Coletta 

Het is altijd lente… 

 

De kinderen van juf Anita en 

juf Sarah gingen op bezoek 

bij tandarts Katia. De kleuters 

mochten allemaal in de 

‘grote’ tandartsstoel. Wat een 

leuke ervaring! 

Gezinsuitstapje 

 

Zondag 18 maart is de dag 

van de zorg. Regionaal 

Ziekenhuis Heilig Hart zet 

zijn deuren open voor jong 

en oud, groot en klein. Op 

deze dag kunnen kinderen 

het ziekenhuis op een 

speelse manier leren 

kennen. Via een 

patiëntenparcours bieden ze 

een unieke kijk achter de 

schermen. 

Je kan er terecht tussen 

10.00 en 17.00 uur. 

Aandachtspunt van de maand  

Ik kan oplossingen bedenken 

woensdag 21 maart: 

pedagogische studiedag 

De kleuters van juf Barbara en juf 

Lut mogen op 15 maart in de school 

genieten van het toneelstuk: 

 
‘muis is weg’ 

 

Dit met dank aan de ouderraad. 

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Weeskinderen van Jaszkotle-Wroclaw in Polen 

Op woensdag 7 maart komt Mieke Lembrechts aan de leerlingen van de lagere school 

een toelichting geven in verband met het project van de vastenvoettocht. Zij zal aan 

de hand van beeldmateriaal uitleggen wat er met het sponsorgeld gebeurt in Polen. 

Het zesde op pad… 

 

De Vredesfabriek is een initiatief van 

Stichting Vredeseducatie uit Nederland. 

Deze mobiele tentoonstelling is geschikt 

voor leerlingen van het zesde leerjaar. In De 

Vredesfabriek staan 15 machines met 

tientallen apparaten. Leerlingen leren op een 

actieve manier bij over vrede en geweld, 

over pesten en vooroordelen. Ze ontdekken 

dat tolerantie grenzen heeft, dat vrijheid 

gebonden is aan regels en ook dat conflicten 

op verschillende manieren opgelost kunnen 

worden. Op donderdag 8 maart gaan onze 

zesdeklassers een bezoekje brengen aan de 

vredesfabriek. 

De sneeuwklas was ook dit jaar weer een 

groot succes. De leerlingen hebben het 

enorm naar hun zin gehad. Het weer was 

prima en er was voldoende sneeuw. Het 

gezelschap was ook fantastisch, er werden 

heel wat nieuwe vriendschappen gesmeed. 

 


