
Het zesde bezoekt de bibliotheektoren 
 

De zesde klas is op 20/05/2014 naar Leuven gegaan 
met de bus. We zijn naar de bibliotheektoren geweest. 
Er was daar een mooie tentoonstelling over W.O.1 en 
over W.O. 2. Er waren daar allemaal mooie beelden en 
oude boeken die in brand hebben gestaan. Dat was 
super indrukwekkend. Dan zijn we met een wenteltrap 
van de laagste tot de hoogste verdieping gegaan en 
daar hingen allemaal prenten over zowel Wereldoorlog 
1 als Wereldoorlog 2. OP de laatste verdieping zaten we 
op de top van de toren! Dat was heel erg hoog. 
Sommigen hadden zelfs hoogtevrees. Toen de klokken 
luidden, hield iedereen zijn oren toe want je stond vlak 
naast de klokken! Het was een boeiende en leerrijke 
uitstap! 
 
Geschreven door Siebe Vercruysse (6A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Twijgbrief 
Mei-juni 

2014 

Aandachtspuntje maand juni: 

Ik ben niet perfect 

Maar doe mijn best 

Wist je dat … 

 als je iets meer wilt weten over 

de Middeleeuwen je dan best op 

zoek gaat naar de kinderen van 

het derde leerjaar? We leerden 

over de bouw van een burcht, 

toernooien, verdediging, 

eetgewoonten,…. We hebben 

ook zelf een schild ontworpen. 

We verkleedden ons als een 

ridder of jonkvrouw en sloten 

het thema af met een hofdans 

. 

 De derdeklassers na de toetsen 

nog wat kunst gaan bewonderen 

in museum M? 

 het derde leerjaar zich 

onderdompelde in het WO.-

thema ‘Water’? Dankzij allerlei 

proefjes en een wandeling naar 

de Dijle zijn we echte ‘WW-ers’  

( = waterwetenschappers ;-) ) 

geworden. 

 
Zaterdag, 24 mei 2014… een dag die we niet 

snel zullen vergeten! 

 

De 1
ste

  Rock De Twijg - editie was een succes. 

En voor herhaling vatbaar? 

 

Ongeziene optredens van grote namen, 

spelletjes, rock – kapsalon, blije gezichten, 

knabbels en vele  

 

babbels… 

 

het was gewoon TOP! 

 

Dankjewel aan jullie, ouders, kinderen en 

sympathisanten! 

 

Wij vonden het GEWELDIG… hopelijk jullie 

ook! 

Dinsdag 13 mei 2014 mochten de kleuters van juf Lut, 
juf Sarah en juf Barbara naar de  
 
kinderboerderij. Na een gezellige busrit werden we met 
open armen ontvangen door boerin  
 
Martine en boer Dany. Onze dag op de kinderboerderij 
begon met een heerlijke wafel en lekkere  
 
chocolademelk. Dany en Martine lieten ons de dieren 
van de boerderij zien. We mochten ze  
 
broodjes geven en aaien. Als afsluiter speelden we op 
de strozolder. Moe en tevreden keerden we  
 
naar huis terug! 
 
Het was een super dag! 



ODR-nieuwtjes 
 

Net zoals vorig schooljaar organiseert de Ouderraad ook 

volgend schooljaar opnieuw een gezellige kaftavond. Vorig jaar was het duidelijk: 

samen kaften maakt dit klusje een stuk leuker ! 

Je kan er met een hapje en een drankje bijpraten over de vakantie, en voor je ‘t weet ben 

je door die berg te kaften boeken heen. 

We gaan het gevecht met papier en plakband aan op 28 augustus, tegelijkertijd met de 

Twijg info-avond/open klasdag.  Meer info volgt nog eind juni, maar zo kunnen jullie 

deze leuke activiteit al in de agenda plaatsen. 

 

 

 

We plannen op 22 juni  een 2dehands boekenbeurs. 

Begin dus alvast je boekenkast op te ruimen. Zo kan je zelf verkopen. Maar uiteraard is 

het ook het moment om je zomervoorraad boeken in te slaan!  

Meer details volgen! 

 
 

   

  

Voor je agenda 
 

5/06 leerlingenraad 
8/06 communie zesde leerjaar 
8/06 vaderdag 
9/06 vrije dag 
17/06 sleepover 3KK 
17/06 MST 2KK 
19/06 bibliobus ophaal 
19/06 ODR 
20/06 afscheidsavond 6e leerjaar 
22/06 2e handsboekenverkoop 
23/06 sportdag kleuterschool 
26/06 4e,5e en 6e leerjaar naar Bokrijk 
26/06 sleepover 6e leerjaar 
27/06 rapport lagere school 
27/06 school tot 12.00 uur! 
28/08 openklasdag 18.00 uur!! 

Ergens op een dag in mei werden de 

kleuters van de 2e en 3e kleuterklas 

ondergedompeld in de wereld van 

'madame' en 'Edgard'. Ze beleefden een 

zalige dag in het kabouterbos te Kasterlee. 

We bleven gespaard van de regen dankzij 

alle zonnetjes die we bijhadden. 
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