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www.detwijg.be: zeker een bezoekje waard!
Afspraak
Indien u een opmerking heeft, of u wilt een probleem bespreken, hoeft u zeker niet te wachten
tot een oudercontact. De leerkrachten en ikzelf staan u zeer graag persoonlijk te woord zodat
problemen, opmerkingen en/of vragen vlugger en efficiënter kunnen worden besproken. De
leerkrachten zijn immers het best geplaatst om samen met u de leervorderingen of eventuele
problemen in de klas met u te bespreken. U maakt hiervoor het best een afspraak via de
agenda van uw kind.
Indien u graag met de directie over bepaalde zaken wilt spreken, kan u een afspraak maken
via het mailadres directie.detwijg@gmail.com, het vaste telefoonnummer, of het gsm-
nummer van de school: 0478/ 94 92 34. Ook na de schooluren kan er een afspraak worden
vastgelegd met de directie, als dat voor u beter uitkomt.
De laatste tijd bereiken ons “ schoolpoortverhalen” , maar ze zijn niet volledig, onduidelijk,…
en bereiken ons te laat. Aarzel niet om ons te contacteren, dan kunnen we tijdig problemen
bespreken en aanpakken, en zullen op die manier veel misverstanden uit de weg worden
geruimd.

Klusjespapa
Sinds september is er een klusjespapa op school: Johan, papa van Yentl ( 2de leerjaar) en
Charlotte ( 5de leerjaar). Alle karweitjes zijn nu in een handomdraai opgeknapt: Bedankt
Johan!

Witte turnsokjes ( vanaf derde leerjaar)
Al heel lang past meester Guy van de turnles een bepaalde “ techniek” toe: om te controleren
of de kinderen zich wel helemaal omkleden, vraagt hij om witte sokjes aan te trekken voor de
turnles. Dit is ook hygiënischer: voor elke vakantie gaat het ganse turnzakje mee naar huis om
gewassen te worden, ook de sokjes.

Overnachting in het Atomium
Het is eindelijk zo ver: het 6de leerjaar gaat dinsdag, 6 november naar Brussel, en blijft slapen
in de kinderbol van het Atomium! Woensdag rond de middag zijn ze terug.

Grootoudersfeest
Op donderdag, 15 november gaan onze kleuters hun grootouders eens in de bloemetjes zetten!
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Korewiet
Ons kinderkoor “ Korewiet”, mag op dinsdag 20 november optreden voor SOS- kinderdorpen
in de “Ancien Belgique” te Brussel.

Pedagogische studiedag
Op woensdag, 21 november 2007 hebben de kinderen geen school ( de juffen en meesters
wel!)

Bibliobus
Op donderdag, 22 november.

Oudercontact kleuterschool
U kan de kleuterjuffen spreken over het doen en laten van uw kleutertje op donderdag, 22
november. Er zal nog een briefje worden meegegeven waarop een afspraak kan worden
genoteerd.

Project “ Pakistan”
De week van 19 november werkt de ganse school aan het project “ Pakistan”. Meer hier over
volgt nog in een infobrief.

Catechesedag en naamopgave
Zaterdag, 10 november is het catechesedag op school voor onze vormelingen. Op zondag,
tijdens de eucharistieviering van 10.00 u , is het naamopgave.

Leerlingenraad
Ook de leerlingenraad, olv. meester Wim en juf Ingrid, is weer actief geweest. U kan alles
volgen op onze website!

Dakwerken
Iedereen heeft het al gemerkt: de dakwerken zijn aangevat. Men schat de totale werkduur
( enkel voor het dak) op een zestal weken. Daarna komt de aannemer de lokalen en de refter
onder handen nemen.

Werkgroep verkeer
Maandagavond komt de werkgroep verkeer samen ( een aantal leerkrachten, ouders, de
stadswacht, de wijkagent, directie) om de situatie te bespreken en een planning opmaken van
de situatie na de werken. We houden u op de hoogte.

Verkeerspark
Het 6de leerjaar gaat op vrijdagnamiddag 23/11 naar het verkeerspark, onder begeleiding van
onze wijkagent. ( is een kleine verandering tov. de eerder meegegeven brief)

Vriendelijke groeten, De directie,
Het schoolteam. Martine Van der Auwera
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