
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

                We gaan naar We gaan naar We gaan naar We gaan naar 
zee	zee	zee	zee	oooolélélélé olé olé olé olé 

Het is weer bijna zover	 Op 2 mei 
trekken de vierdeklassers met  juf 
Wendy, juf Ingrid en twee stagiaires 
naar de zee	 Het programma is goed 
gevuld dit jaar!We nodigen alle 
mama’s en papa’s van de bengels van 
het vierde dan ook uit op de infoavond 
op diiiinnnnsdag 26 april.sdag 26 april.sdag 26 april.sdag 26 april.    

Meester Wim haalt speciaal voor deze 
gelegenheid het krijt nog eens boven 
en zal die week lesgeven in het vijfde 
leerjaar	 

leerlingenraad 
 
Op donderdag 24 maart kwam de 
leerlingenraad samen. Alle leerkrachten 
hielden in hun klas een klassenvergadering 
voorafgaand aan de leerlingenraad. De ideetjes 
die in de klassenvergaderingen geopperd 
werden, kwamen ook op de leerlingenraad aan 
bod. Hieronder enkele resultaten/voorstellen: 
 
• dag op wieltjes  
• ideeën schoolfeest  
• verlagen van de stoep aan de fietsenstalling 

(in progress…) 
• besteding van budget : glijbaan, 

scorebord,… 
 
Wij proberen enkele van deze voorstellen op te 
nemen in de dagelijkse werking van de school. 
U kan het verslag van de leerlingenraad altijd 
nalezen op onze website: www.detwijg.be 

Thank U 4 the money 
 
Op maandag 4 april stapte 
de lagere school weer voor 
het goede doel… Dit jaar 
zal de opbrengst verdeeld 
worden over twee 
projecten:  

• weeshuis in Polen  
• broederlijk delen 
De kinderen stapten 

€4157 
bij elkaar!! 

 
Dankuwel aan iedereen die 

ons gesponsord heeft! 

Voor je agenda!Voor je agenda!Voor je agenda!Voor je agenda!    
    

8/4  dag op wieltjes voor de lagere 
school 

24/4  gezinsviering 
25/425/425/425/4        paasmaandag dus GEEN SCHOOLpaasmaandag dus GEEN SCHOOLpaasmaandag dus GEEN SCHOOLpaasmaandag dus GEEN SCHOOL    
29/4  Kronkeldidoe (1e+2e lj) 
2/5  dag op wieltjes lagere school 
2/5-6/5 zeeklassen 
7/5  eerste communie 
8/5   moederdag 
10/5  Olmense zoo 2e en 3e  kleuterklas 
11/511/511/511/5        pedpedpedped.... studiedag studiedag studiedag studiedag::::    GEEN SCHOOLGEEN SCHOOLGEEN SCHOOLGEEN SCHOOL    
16/5-20/5  verkeersweek 
17/5  Ollemanshoekje instapklas en 1e 

kleuterklas 
23/5  Rollebolle (2KK-3KK) 
24/5   fotograaf 
28/5   schoolfeest 
30/5   dodehoekactie: 4e en 6e leerjaar 

Meester gezocht…en gevonden!! 
 
Na de paasvakantie komt meester Hannes 
ons kleuterteam versterken. Hij zal op 
maandag kleuterturnen geven… 

“ nieuwe” juf  
 
Juf Marlies werkt 
elke voormiddag in 
de kleuterschool en 
elke namiddag in de 
lagere school. 

leerkrachten in de bloemetjes 
 
Op de redactie van Klasse kwam er in de 
maand december een mailtje binnen van een 
wel heel tevreden mama. Zij wou graag de juf 
van haar dochtertje in de bloemetjes zetten. Op 
woensdag 6 april werd er een bos bloemen 
voor juf Magda  geleverd door Klasse, en 
afgegeven door de betrokken mama. Natuurlijk 
kon ik deze kans niet laten liggen om alle 
leerkrachten van de school in de bloemetjes te 
zetten. Uiteindelijk zijn zij het die elke dag 
opnieuw hun best doen om een verschil te 
maken voor onze 362 leerlingen. Alle 
leerkrachten kregen een roos, overhandigd 
door de leerlingen van het vijfde leerjaar. 
 


