
Duurzame week 
 

Op donderdag 20 februari ontvingen de rakkers van het 5de leerjaar enkele vertegenwoordigers van de Oxfam 
wereldwinkels. Het was een aangename activiteit die ons leerde dat 'Eerlijke handel' nog steeds zijn plaats in de 

schijnwerpers verdient. We ondervonden aan den lijve dat oneerlijk behandeld worden héél erg vervelend is. 
Bedankt aan de mensen van Oxfam voor deze leerrijke ervaring. 

Aandachtspuntje van de maand maart: 
 

Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt! 

Lipdub in het derde leerjaar 

 

Het is alweer eventjes geleden dat we op de muziek van Urbanus onze lipdub hebben 

opgenomen en daarmee meededen aan een wedstrijd van VTM-KZOOM. 

We hebben daar veel plezier aan beleefd! 

Na lang wachten, hebben we eindelijk nieuws gekregen…ze vonden onze inzending heel 

leuk maar … we hebben niet genoeg stemmen gehaald om te winnen. 

Niet getreurd! Het was een hele belevenis om met een echte regisseur én cameraman te 

mogen samenwerken én om op het televisiescherm te verschijnen! De derdeklassers 

waren geweldig!   

De juffen vonden toch dat we een beetje gewonnen hadden dus werden de leerlingen 

getrakteerd op een klein feestje met frisdrank en chips.  

Een belevenis om niet snel te vergeten. 
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Sneeuwklassen in Leysin 

 

Onze zesdeklassers genoten met volle teugen van hun weekje Zwitserland. De 

vele mooie en vooral lange opstellen konden onmogelijk in deze twijgbrief geplakt 

worden. We hebben enkele opstellen reeds op de website van de school gezet. 

Lezen die handel! 
 

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

Breng zeker de SIS-kaart mee! 



  

ODR-nieuwtjes: 

 Ondanks de vele helpende handen bij de vorige « Pimp de Twijg actie » is er nog steeds 

werk aan de winkel om onze school in orde te brengen en netjes te hebben. Op zondag 

27 april zal dus de 2de en laatste « Pimp de Twijg actie » plaatsvinden van dit jaar. 

Actiepunten zijn o.a.  terug vensters wassen, gangen afstoffen, de turnzaal onder handen 

nemen, het stuk draad herstellen op het veldje… Meer info volgt nog later, maar hou de 

datum alvast vrij als je zin hebt om mee de handen uit de mouwen te steken voor een 

nette school !”  

 

We like ! 
Voor wie het nog niet wist … de ouderraad ‘ouders de twijg “zit” op Facebook. 
https://www.facebook.com/oudersdetwijg 

 
Onze kinderen veilig online 
 
Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het 
computerscherm om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor een huistaak, … 
Maar het internet is niet altijd een veilige plaats.  
Met deze vormingsavond, gegeven door Lien Cleynhens, willen we ouders informeren over de problemen 
die kinderen op het internet kunnen tegenkomen. Maar we willen vooral aantonen hoe u deze kan 
voorkomen. Mits wat ouderlijke begeleiding biedt het internet voor kinderen en voor jongeren een waaier 
aan mogelijkheden en kansen. In de toekomst zal de rol van het internet alleen maar toenemen. Tijd dus 
om op een positieve manier te leren omgaan met dit wonderlijke medium. 
Aansluitend zal (meester) Wim Vercruysse de ‘proeftuin’ die de website van Yeti biedt toelichten. 
Deze vormingsavond gaat door op 25 maart om 20u in de refter van de school en wordt georganiseerd in 
samenwerking met De Gezinsbond.  
 

 
 

Quizprijzen  
De ODR-quiz van 22 maart was weer in een mum van tijd volzet ! 52 ploegen die het beste van zichzelf 
geven dat vraagt ook elk jaar om een mooie prijzentafel. Hiervoor doen we in de eerste plaats beroep op 
lokale handelaars. Hebt u als ouder/grootouder de mogelijkheid om een prijs ter beschikking te stellen dan 
zouden we dat uiteraard enorm appreciëren! Logo of naam van uw zaak wordt geprojecteerd. We kunnen 
ook een ontvangstbewijs afleveren i.f.v. fiscale aftrek. 
Contact: nvassche@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/oudersdetwijg


  

 

 

  

Wist je dat? 

 
 …de derdeklassers tijdens carnaval zichzelf voorstelden met leuke toneeltjes, mopjes, 

raadseltjes,…? Het was een gekke bende met piraten, prinsessen, clowns en allerlei leuke 

personages.  

 …juf Ingrid vanaf 10 maart 2012 weer helemaal paraat staat in De Twijg? 

 …juf Kristien enkele uren extra heeft gekregen waardoor ze meer aanwezig kan zijn bij de 

allerkleinsten? 

 …het laatste verslag van de leerlingenraad op de website staat? 

 …kleren en koekendoosjes heel blij zijn wanneer de naam van je sloeber erop staat? 

 …het super leuk is voor iedereen als alle kinderen op tijd naar school komen? 

 …de leerlingen van het 5de leerjaar een trip maakten met een lijnbus naar de doe-beurs in de 

Brabanthal? Daar maakten ze kennis met 80 verschillende beroepen. Alle leerlingen hebben 

dan ook enkele beroepen mogen uitproberen naar keuze. Zo konden ze als een echte 

verpleegkundige een injectie geven, badzout maken net zoals een biotechnieker, zorgen voor 

een mooi kapsel, een vliegtuig leren besturen, dakpannen leggen, skeletten van dieren leren 

kennen, enz… Kortom, de leerlingen ontdekten allerlei beroepen naar eigen interesses. Het was 

een zeer leuke, maar ook leerrijke dag! 

 …de leerlingen van het tweede echte modeontwerpers zijn? Zelfs met krantenpapier maken 

zij de mooiste sprookjeskostuums die je je maar kan inbeelden! Bekijk onze schoolsite maar! 

 …de leerlingen van het tweede ook geboren dansers zijn? De Move tegen Pesten is zelfs té 

gemakkelijk voor hen. 

 

 

 
  

Scholengemeenschap 

 
Tot voor kort behoorde De Twijg tot scholengemeenschap ‘De Vaart’. Dit was een verzameling van kleinere 

buurtscholen (Bleydenberg, Holsbeek Plein, De Bosstraat en Klim-op-school Nieuwrode)  

 

Om tegemoet te komen aan de steeds concreter wordende vraag van schaalvergroting, heeft ons schoolbestuur besloten 

samen met andere scholen een nieuwe scholengemeenschap te vormen. Deze nieuwe scholengemeenschap heet ‘Plus’. 

In deze scholengemeenschap zitten 13 scholen vervat van in en rond Leuven. Wij vormen het stukje ‘Plus 2’ waarin  

basisschool De Kraal, Bleydenberg en De Twijg zitten. 

 

Het volledige principe van de nieuwe scholengemeenschap kan je helemaal nalezen op de website van onze school, bij 

het item ‘overlegraden’ en dan ‘schoolraad’. 

 
Heb je vragen, aarzel niet om even contact op te nemen met juf Sarah (directie@detwijg.be of gewoon aan de 

schoolpoort ) 

Er waren eens… 

 

Twee klassen van het tweede leerjaar 

Die zochten allemaal spullen over sprookjes bij elkaar 

Wanneer ze deze opdracht hadden volbracht 

Konden we praten over de wolf met zijn bruine vacht 

Over Roodkapje, Doornroosje en zelfs het tinnen soldaatje, 

moest je weten. 

Geen enkel sprookje werd vergeten. 

Of dat denken we toch. 

Ken jij er misschien nog? 

Vastenvoettocht 

Onze tocht voor het goede doel komt er weer 

aan. De goede doelen van dit schooljaar zijn: 

 Weeshuis in Polen 

 Make a wish foundation 

 

mailto:directie@detwijg.be


 

  

  

  

 

 

  

 Blik in de toekomst… 

 

10/03 start inschrijvingen broers en zussen 

10/03 ouderraadvergadering 

14/03 examen typles 

19/03 pedagogische studiedag 

20/03 infomoment voor overgang derde kleuterklas naar eerste leerjaar. 

22/03 Quiz ouderraad 

25/03 medisch onderzoek 2KK A (juf Anita) 

31/03 oudercontact (juf Barbara, juf Lut, juf Sarina, juf Sarah) 

31/03 rapport lagere school 

01/04 oudercontact lagere school EN juf Sarah, Juf Barbara, juf Anita en juf Saskia 

01/04 medisch onderzoek 1B 

02/04 medisch onderzoek 1B 

02/04 oudercontact juf Anita en juf Saskia 

02/04 Danone Nations Cup 

04/04 leerlingenraad organiseert: dag op wieltjes 

07/04 t.e.m.20/04   paasvakantie 
21/04 paasmaandag 

27/04 Pimp De Twijg 

28/04 fotograaf 

 

 
 

 

Koekjes, doosjes, snoepjes… Hoe zit dat nu ook alweer??? 
 

Wij willen onze afvalberg zo klein mogelijk houden. Daarom vragen wij dat de koekjes die meekomen 

naar school, in een doosje zitten. Je doet thuis het papiertje van het koekje af en stopt het koekje in een 

doosje. Dit geldt ook voor de grote leerlingen van de lagere school! 

 

Snoep, kauwgom, chips, chocoladerepen horen niet thuis op school. Enkel tijdens een klassikaal 

feestmoment is het mogelijk dat de leerkracht dit uit zijn/haar kast tovert.  

 

Neem je een plastic flesje mee naar school? Noteer dan je naam op het flesje. Op die manier is er geen 

discussie mogelijk. 

 

Dankjewel voor je medewerking! 
 

 

Nieuwe Twijgertjes 

 

Op maandag 10 maart zijn er weer heel wat 

nieuwe kindjes gestart! Welkom in onze 

school! 

 

De derde kleuterklas vertelt… 
 
Walk like an Egyptian” 

  

In de 3de kleuterklas leerden we over Egypte. De kinderen leerden moeilijke woorden zoals: sarcofaag, 
farao, sfinx, ... 
Tenminste, wij dachten dat dit moeilijk was, want ze speelden met de woorden alsof ze nooit iets anders 
gebruikten. 
De mummies kwamen tot leven in de zandbak en piramides bouwen werd een makkie.  
We dansten ook op een nostalgisch ‘The Bangles’-lied en knutselden volop in het ‘Egyptische thema’ voor 
Carnaval!  
  

  

‘C’est qui... Pierre”? 

  

Wel ... dit is een nieuwe Franse vriend in de klas van juf Nicole en juf Katrin.  
Vorige week kwam hij op bezoek, hij wilde een nieuw liedje aanleren.  

Maar .... het was een Franstalig lied????? 
De kleuters herkenden de melodie, de juffen begrepen de tekst, 
en samen met Pierre, de ukelele en de kleuters werd er gezongen van: 
‘Tête, épaules, genoux et pieds ...’ 

  

 


