
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
  
  
  

Wist je dat? 
 

• de werkgroep verbondenheid een groep 
mensen is die bestaat uit zowel leerkrachten 
als ouders? Zij zitten op regelmatige basis 
samen om zaken uit te werken. 

 
• de jongste kleuters een spelletjesweek hebben 

in mei? 
 

• alle leerlingen klasoverschrijdend aan het 
oefenen zijn voor het circus? 

 
• wij allemaal heel tevreden zijn over de 

werking van de leerlingenraad? Zij namen veel 
initiatieven dit schooljaar (gekke-haren-dag, 
dag op wieltjes,…)en hadden veel inbreng 
tijdens vergadering en. Om dit in de verf te 
zetten ontvingen de leden van de 
leerlingenraad een brief van de directie om hen 
te bedanken voor hun inzet. 

Voor je agenda! 
 
6/05 klusjesdag@De Twijg 

7/05 vertrek zeeklas 

10/05 MST 1
e
 kleuterklas 

10/05 bibliobus 

11/05 MST 1
e
 kleuterklas 

12/05 eerste communie 

13/05 moederdag 

14/05 ouderraadvergadering 

15/05 MST 2
e
 kleuterklas 

17/05 Hemelvaart (geen school) 

18/05 Brugdag (geen school) 

21/05 Dode hoekactie (4
e
 en 6

e
 lj) 

24/05  ‘Pesten, gedaan ermee’ 

27/05 Plechtige communie 6
e
 lj 

28/05 Pinkstermaandag (geen school) 

29/05 MST 2
e
 kleuterklas 

 

Circus @ De 

Twijg op 15 en 16 

juni 2012. Noteer 

dit  zeker in je 

agenda.  

Batterijen verzamelen 
 

Hebben jullie thuis nog 
lege batterijen? Aarzel 

niet om ze mee te 
brengen! We krijgen per 
kg verzamelde batterijen 
een aantal punten. Met de 
punten van vorig jaar is 
een nieuw fototoestel 
aangekocht voor de 

school. Dankjewel aan 
alle verzamelaars!! 

Naar de boerderij 
 
Op maandag 16 april gingen de 

kleuters van juf Sarina, juf 
Barbara en juf Lut naar het 

Ollemanshoekje. Ze hadden een 
superdagje bij boerin Martine. 
Moe maar voldaan keerden ze 

terug naar Wijgmaal 

Studietoelage 
 
U kan nog een aanvraag 
doen om een studietoelage te 
ontvangen. Voor een kleuter 
bedraagt deze toelage 
€85,12, voor een kind uit het 
lager onderwijs €95,76-
€191,51. 
U dient de aanvraag ten 
laatste op 1 juni te doen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Schoolreis 1-2-3 
Op dinsdag 24 april gingen de leerlingen van het 1e,2e en 3e leerjaar naar 
Groenhof in Pulle. Daar werd gewerkt in drie groepen. Met behulp van een 
doorschuifsysteem konden de leerlingen proeven van een aantal activiteiten. Zo 
brachten ze een bezoek aan de dieren met een didactische rondleiding. Pony 
rijden en het voederen van dieren mocht hierbij niet ontbreken. Als kers op de 
taart maakten de leerlingen zelf confituur. Het prachtige weer hadden ze 
waarschijnlijk dubbel en dik verdiend! 

ODR weetjes 
 
 

• Graag herinneren we nog eens aan de volgende klusjesdag. Deze gaat door op zondag 6 mei 
(14u - 17u). Er zijn nog heel wat klussen te klaren in de school. Iedereen die zin heeft om de 
handen uit de mouwen te steken, is van harte welkom. 

 
• Noteer alvast donderdag 24 mei in je agenda. Om 20u gaat Gui Deboutte het gesprek aan over 

"Pesten. Gedaan ermee!". Wil je er graag bij zijn? Alle geïnteresseerde ouders van de Twijg, 
alsook zij van de overige scholen van de scholengemeenschap 'De Vaart' kunnen erbij zijn. De 
toegang is gratis. Inschrijven is wel gewenst: tinne@ouders-detwijg.be . 

communicanten 
 
De voorbereidingen voor de eerste communie zijn volop bezig. Het eerste 
oefenmoment in de kerk is achter de rug. We zijn allemaal benieuwd om de 
communicanten bezig te zien op zaterdag 12 mei.  
De grote sloebers van het zesde leerjaar doen op zondag 27 mei hun plechtige 
communie. Ook zij zijn reeds volop bezig met de voorbereidingen hiervan. 

 Naar zee…naar zee…en iedereen mag mee.. 
 
De leerlingen van het vierde kijken hier al een 
tijdje naar uit. Maandag is het dan eindelijk zover. 
Op 7 mei vertrekken de vierdeklassers met juf 
Wendy en juf Ingrid naar de zee. Het belooft een 
leuke week te worden met hopelijk mooi weer! 
 
Heb je nog een brief voor je kind en ben je te laat 
om deze op te sturen? Donderdag 10 mei gaat juf 
Sarah op bezoek aan zee. Breng gerust je brieven 
nog even binnen en maak je oogappel blij met een 
berichtje. 

Mama in de bloemetjes 
 
Vergeet zeker jullie mama’s 
niet op zondag 13 mei. 

Dance battle 
 
Op 30 maart hebben de kinderen van 
het 3e,4e,5e en 6e leerjaar meegedaan 

aan een dansoptreden. Er waren 
onmiddellijk veel inschrijvingen 

maar achteraf zijn er een paar 
groepen gestopt. Af en toe waren er 
kleine probleempjes maar door de 
presentatoren en de leerkrachten 

waren die probleempjes steeds snel 
opgelost. Iedereen vond het 

reuzeleuk. Het was dus helemaal 
geslaagd en zeker voor herhaling 

vatbaar! 
Geschreven door de leerlingenraad 


