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Aandacht 
 
Deze twijgbrief is tot stand gekomen 
om jullie als ouder op de hoogte te 
houden van de verschillende 
initiatieven in onze school. Maar nog 
belangrijker, het is ook een instrument 
om data te communiceren en om 
belangrijke weetjes door te geven. 
Maak daarom wat extra plaats op je 
koelkast of op het prikbord en geef 
deze Twijgbrief een centrale plaats 
in jullie huis . Op die manier ben je 
steeds op de hoogte van uitstappen en 
vrije dagen. 
 

Wist je dat? 
 

• de kleuters van de instapklas en de eerste 
kleuterklas reeds op schoolreis gingen? Op 
maandag 4 maart gingen ze samen met de 
leerkrachten en enkele vrijwilligers, naar het 
Ollemanshoekje te Herselt. Hier konden ze allerlei 
diertjes bekijken en vooral…genieten van het 
prachtige weer. Foto’s zullen snel te zien zijn op 
de website van de school!Ze genoten allemaal van 
deze leuke uitstap! 

• er in de derde kleuterklas twee audiostagiairs zijn? 
Zij werken met de kleuters rond audiovisuele 
materialen. 

• het bibliotproject van het 3e leerjaar succesvol 
werd afgesloten? We hebben ontzettend veel 
boeken gelezen en als beloning mogen we op 16 
mei naar het grote Bibliotfeest in Leuven. Hieraan 
koppelen we een gezond ontbijt op school. 
Smullen maar! 

• de ouderraad van onze school een pizzaverkoop 
organiseerde? Je kan de door jou bestelde pizza’s 
komen ophalen op vrijdag 29/03 van 15.00 tot 
16.00 of van 17.30 uur tot 18.30 uur in de refter 
van de school. 

Vastenvoettocht 2013 
 

Net zoals de voorbije jaren willen wij 
ook dit jaar ons steentje bijdragen aan 
de maatschappij. De leerlingen van de 
lagere school gaan stappen voor het 

goede doel op maandag 25 maart 
(tenzij de weersomstandigheden het 

niet toelaten) 
Dit jaar besloten we om het weeshuis 
in Polen opnieuw als goed doel uit te 
kiezen. Vorig schooljaar kregen de 

leerlingen een korte toelichting met 
foto’s van Mieke Lembrechts. Zo weten 

de kinderen wat er zoal allemaal 
gebeurt met de opbrengst. Het tweede 
project dat we sponsoren is iets dichter 

bij huis. We besloten om de 
buurtwerking ’t Lampeke in de 

spotlights te zetten. Zij komen op 
donderdag 14 maart een woordje uitleg 
geven aan de leerlingen. Kansarmoede 

dicht bij huis… 

ODR QUIZ 

De  in een mum van tijd volgeboekte 6de editie van 
de ODR quiz werd afgelopen zaterdag op het 
scherp van de snee gespeeld. Sommigen vonden 
hem moeilijker dan vorig jaar, anderen dan weer 
gemakkelijker, maar over één ding was iedereen 
het eens … hij was weer bijzonder leuk!!  Foto’s 
vol fronsende voorhoofden én de volledige uitslag 
te bezichtigen op de webstek van de Ouderrraad 
  http://www.ouders-detwijg.be/ .   

Hieronder alvast de top 3 van deze editie. 

1e plaats: Gesjost! 
2e plaats: De Skwirels 
3e plaats: Ploeg Hans 
 
Proficiat!!! 
 



 

 

  
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Op naar het eerste… 
 
En ja hoor, het is weer zover… De 51 kinderen van de derde 
kleuterklas maken zich stilaan klaar om naar het eerste leerjaar te 
gaan. Er wordt al hard gewerkt rond schrijfmotoriek, wiskundige 
begrippen enzovoort. De eerste actie om de drempel naar het 
eerste wat te verlagen is ondertussen ook achter de rug. Op 
maandag 4 maart wisselden juf Marlies,juf Karla, juf Katrin en  
juf Nicole eventjes van klas. Dolle pret! 

Voor je agenda 
 
7/03  6e lj naar ‘de vredesfabriek’ 
7/03   sensibiliseringsactie sport voor het 2e en 3e leerjaar 
12/03   info avond K3-1L 
14/03   medisch onderzoek 2e kleuterklas 
14/03   kronkeldidoe 1e graad 
14/03   uitleg van ’t Lampeke ivm vastenvoettocht 
19/03   medisch onderzoek 2e kleuterklas 
22/03   tweedehandsbeurs op school 
25/03   vastenvoettocht 
25/03   rapport lagere school 
25/03   2e lj op uitstap naar Bebat 
28/03   5e lj naar IMEC 
28/03   6e lj naar kinderparlement 
29/03   Twijg got talent 
29/03   afhaalmoment pizzaverkoop ODR 
 
PAASVAKANTIE 
 
 

Pedagogische studiedag 
 
Terwijl jullie oogappel kon genieten van een extra vrije dag, werkten de leerkrachten 
extra hard. De kleuterleraren gingen naar Mechelen. Daar konden ze deelnemen aan 
allerlei workshops. De leerkrachten van de lagere school bleven in Wijgmaal. Zij 
werkten rond ICT op school. Ook het volgende muzische project werd reeds voorbereid. 
Meer hierover binnen enkele maanden! 

  
HERINNERING 

 
Schoolfeest:4 mei 2013 

Inschrijvingen 
 
Broers en zussen geboren in 2011 kunnen deze 
maand nog inschrijven. Op 21 maart loopt deze 
voorrangsperiode af.  
Vanaf 2 mei kan iedereen inschrijven. 
Opgelet: inschrijven kan alleen tijdens de 
schooluren en met SIS kaart van het kind. 


