
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage middagtoezicht 

Indien u alsnog een bewijs wil binnenbrengen 
van studietoelage kan u hiermee steeds 
terecht op het secretariaat. Er zal dan bij de 
eerstvolgende facturatie rekening gehouden 
worden met het verminderd tarief. 

INSCHRIJVINGEN!! 
 
Kwestie van vooruit te lopen op de feiten: 
 
Broertjes en zusjes geboren in 2010 krijgen 
voorrang. Zij kunnen ingeschreven worden 
vanaf 9 januari 2012 8u30. 
 
OPGELET: 27/01/2012 eindigt de 
voorrangsperiode. Indien u na deze datum 
nog wil inschrijven, kan u niet meer 
genieten van de voorrang. 
 
Algemene inschrijvingen starten op 
05/03/2012 
 
Indien u reeds aan ons wil laten weten dat u 
een kindje heeft van °2010 (broertje of zusje) 
mag u steeds een mailtje sturen met naam en 
geboortedatum. (dit is GEEN inschrijving) 
 
geboortejaar2010.detwijg@gmail.com 

baby geborenbaby geborenbaby geborenbaby geboren    

Op 19 oktober 2011 Op 19 oktober 2011 Op 19 oktober 2011 Op 19 oktober 2011 
verwelkomde juf Saskia haar verwelkomde juf Saskia haar verwelkomde juf Saskia haar verwelkomde juf Saskia haar 
tweede spruit. Thibtweede spruit. Thibtweede spruit. Thibtweede spruit. Thiboooo is heel  is heel  is heel  is heel 

blij met zijn zusje blij met zijn zusje blij met zijn zusje blij met zijn zusje TESS 

Proficiat aan juf Saskia, Proficiat aan juf Saskia, Proficiat aan juf Saskia, Proficiat aan juf Saskia, 
haar echtgenhaar echtgenhaar echtgenhaar echtgenoot en de oot en de oot en de oot en de 
ganse familie!ganse familie!ganse familie!ganse familie! 
    

Wist je dat… 

• de jongste kleuters  héérlijke 
kaboutersoep maakten vlak voor de 
herfstvakantie? 

• de kleuters van de derde kleuterklas 
maakten heksenhapjes: een stuk 
vinger, een spinnetje… Lekker 
smullen was dat! 

• klas 3A en 3B deelnemen aan een 
project van Bibliotheek 
Tweebronnen om de leeskriebels te 
verhogen? 

• de vierdeklassers op dinsdag 29 
november naar het Afrika museum 
in Tervuren gaan? 

• de leerlingenraad een gekke-haren-
dag organiseerde om de 
herfstvakantie knotsgek te starten? 

• de derde kleuterklas en het eerste 
leerjaar naar het Sinterklaashuis 
gaan in Leuven? 

• verschillende klassen het kerkhof 
zijn gaan verkennen? 

• het eerste leerjaar kan toveren? Ze 
maakten overheerlijke 
toverpannenkoeken en 
toverdrankjes. Jammie! 

• de lagere school een muzische 
week organiseert in de week van 
28/11 t/m 2/12 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Waar parkeren???? 
 
Indien je je kind komt brengen met de wagen 
willen wij met aandrang vragen niet op de stoep 
te parkeren. Vooral in de Ursulinenstraat blijkt 
dit een probleem te zijn. We zitten allemaal in 
met de veiligheid van onze kinderen. 
 
Dankuwel aan alle ouders/grootouders die hier 
rekening mee houden en die de wagen iets 
verder parkeren! 

Openluchtk(l)as 
 

Ook dit jaar gaan de leerlingen van het vierde en 
het zesde leerjaar op openluchtklas. Het vierde 
leerjaar trekt naar de zee en het zesde gaat 
richting sneeuw in Zwitserland. Om deze 
uitstappen mogelijk te kunnen maken, konden 
wij weer massaal op jullie steun rekenen tijdens 
de wafel -en truffelverkoop.  
Op vrijdag 18 november kan je de dozen met 
lekkers komen afhalen in de refter van de school 
tussen: 

15.00-16.00 
18.00-19.00 

 
Dankjewel 

 
De opbrengst hiervan gaat integraal naar de 

openluchtklassen 
 
 

Concreet voor de agenda: 

11/11: geen school 

16/11: vergadering ouderraad 

18/11: afhaal wafels en truffels 

19/11: catechesedag 6e lj 

21/11: samenkomst ICT werkgroep 

24/11: grootouderfeest 

25/11: grootouderfeest  

29/11: derde kleuterklas naar het 
Sinterklaashuis 

29/11: vierde leerjaar naar het Afrika 
museum 

1/12: eerste leerjaar naar het 
Sinterklaashuis 
 

Grootoudersfeest 
 
Ook dit jaar willen we alle grootouders van de 
kleuters nog eens extra in de bloemetjes zetten. 
Daarom organiseren we een tweedaags 
grootoudersfeest. Omdat de groep kleuters zo 
groot is, is er beslist alles over twee dagen te 
verspreiden. (optredens 2x hetzelfde!) 

• Op DONDERDAG 24/11 verwelkomen 
we graag alle grootouders van de 
kleuters van juf Sarina, juf Lut, juf 
Barbara en juf Sarah.  

• Op VRIJDAG 25/11 verwachten we de 
grootouders van de kleuters van juf 
Anita, juf Katrin en juf Nicole. 

 
Tevens kunnen zij genieten van een heerlijke 
kop koffie en een stukje cake 
 
Hoe laat? om 12.45 uur gaan de deuren open, 
start om 13.00 uur 
Waar?: in de gymzaal (inkom Ursulinenstraat) 
 
Brief volgt… 


