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Bijzonder bezoek in 5B 
 

De nonkel van Basile, een echte piloot, kwam op bezoek en vertelde over zijn opleiding, het leven als 
piloot en zijn ervaringen. Hij bracht heel veel materiaal mee en had verschillende leuke verhalen te 

vertellen.  Dit bezoek was een leuke afsluiter van het boeiende WO - thema 'Luchtvaart'. 
5b bedankt piloot Jonas en Basile voor de leerrijke ervaring. 

Wist je dat…? 
 

 

 …de kinderen van het tweede leerjaar al flink aan het shaken zijn om 

Sint en zijn Pieten te verwelkomen op school? Onze armen, benen en 
heupen bewegen naar alle kanten en we laten ons volledig gaan op de 
beat.  

 …het aandachtspuntje leefregels en sociale vaardigheden voor de 
maand december "Ik ben blij met kleine dingen" is ? 

 …er door de derde-, vierde-, vijfde en zesdeklassers weer heel wat afval 
werd verzameld  tijdens de opruimactie in Wijgmaal ? 

 …de ganse school weer gescreend werd op luizen ? Een grote dankjewel 
aan het kriebelteam voor het harde werk. 

 …ons jaarlijks spaghettifeest doorgaat op zaterdag 25 januari 2014 ? 
Hou deze datum zeker vrij in je agenda !  

 …er tijdens de laatste week voor de kerstvakantie in de lagere school 
muzische namiddagen worden georganiseerd rond het thema Kerstmis ? 

 …de wafel-en truffelverkoop ten voordele van de openluchtklassen weer 
een gigantisch succes was? We verkochten 544 dozen vanillewafels, 816 

dozen chocoladewafels en 787 dozen truffels.  
Heel erg bedankt voor de steun ! 

 … de vierdeklassers  op vrijdagnamiddag 29 nov sinterklaasverhaaltjes 
gingen voorlezen aan de kleuters van juf Saskia en juf Anita? 

 ... de vierdeklassers tijdens de week van de smaak "balletjes in 
tomatensaus met basmatirijst" klaarmaakten samen met mama Leen en 

mama Ines? 
Het receptje van Jeroen Meus werd heerlijk gesmaakt ! 

 …zondag 24/11 jong en oud aanwezig was om stof, blaadjes en allerlei 

karweitjes aan te pakken tijdens de enige echte ‘Pimp de Twijg-dag”? Er 
werden bergen werk verzet. Bedankt aan alle helpende handen! 

 



  

Daar wordt aan de deur geklopt… 

Woensdag kwam er een zeer geheimzinnige brief toe 

op school... niemand minder dan de Sint had een 

vraag voor ons. Zijn twee snurkpieten houden hem en 

de andere pieten heel de nacht wakker. Hij heeft ons 

gevraagd of ze bij ons mogen komen logeren. 

Natuurlijk vonden we dit een goed idee!  

In onze hal hebben we een pietenkamer ingericht. 

Maar die deugnietpieten halen ’s nachts allerlei 

streken uit. Elke dag vinden we wel een verrassing... 

 

MOS-NIEUWS 
Papier hier! 

 
Hoera! Het is ons gelukt! 
Vanaf januari verzamelen we ons 
recycleerbaar papier en karton in een 
container. Met speciale dank aan de mannen 
van de reinigingsdienst. 
  
Trouwens,laat de winter maar beginnen. Met 
de Mosslogan op de buitendeuren aan de 
speelplaats willen we samen ook de 
energiefactuur doen dalen. 

 

Week van de smaak 

 

Wat geurden de gangen van het 1ste en het 2de 

leerjaar heerlijk tijdens de ‘Week van de 

Smaak’.. 

En zelfs niet 1, maar twee keer! 

De chefkoks van het eerste leerjaar toverden 

hun klas om in een toprestaurant waar ze een 

overheerlijke pizza leerden maken. 

Het tweede ging nog een stapje verder, zij 

gingen de uitdaging aan om lekkere 

Marokkaanse gerechten te maken. Wat was dit 

allemaal lekker. Zeker voor herhaling vatbaar! 

In de kleuterschool werd samen met heel wat 

ouders en grootouders gewerkt aan een heuse 

receptie. De kleuters mochten als echte sous-

chefs mee helpen. En wat hebben ze genoten. 

De week van de smaak was dus een groot 

succes. 

Nogmaals dank aan alle helpende handen!!! 

 

  

 

pompoenfeest voor Lotje, 
  
De voorbereiding voor dit feest was al even leuk 
en spannend als het feest zelf. 
Door de samenwerking van alle kleuterjuffen met 
2 studenten, konden we tijdens deze editie de 
dansjes ondersteunen met videobeelden. 
Alle connecties werden aangesproken om onze 
gymzaal om te toveren tot een 'theaterzaal'. 
Woensdagnamiddag geurde de hele Twijg naar 
pompoensoep. We hadden dan ook veel liters 
nodig. 
  
Een 400-tal grootouders waren te gast op het 
feest. 
 
Bedankt aan iedereen die op een of andere 
manier een bijdrage leverde! 
  

 

Blik in de toekomst… 

 

6/12 De Sint op bezoek in onze school 

9/12 zwemmen 3
e
,4

e
 en 5

e
 lj 

10/12 1A naar MST 

12/12 6
e
 lj naar VTI Leuven 

12/12 Bibliobus 

17/12 3A naar MST 

19/12 ouderraadvergadering 

20/12 rapport LS 

20/12 leerlingenraad organiseert een computerspelletjesdag 

23/12- 3/01 kerstvakantie 

6/01 zwemmen 3
e
, 4

e
 en 5

e
 lj 

13/01 ouderraadvergadering 

17/01 1
e
 leerjaar naar museum M 

17/01 zwemmen 1
e
 en 2

e
 lj 

18/01 opendeurdag instapklas 

20/01 zwemmen 3
e
, 4

e
 en 5

e
 lj 

25/01 spaghetti @De Twijg 

 

31/01 leerlingenraad organiseert een omgekeerde dag 

31/01 zwemmen 1
e
 en 2

e
 lj 



‘Hallo allemaal, 

kijk eens door het raam. 

Daar zie je mijn huisje 

en Wiebel is mijn naam. 

Met al je problemen groot en klein 

kan je best bij mij zijn. 

We lossen het hele probleem samen op 

en we beginnen met een luide STOP!’ 

 

 

Wiebel is onze nieuwe vriend en woont in het huisje op de speelplaats.  

Op woensdag 27 en donderdag 28 november maakten alle kleuters via een 

poppenkastverhaal kennis met Wiebel, de nieuwe handpop. Donderdag 5 december is het de 

beurt aan de lagere school om kennis te maken met Wiebel. 

Onze poppenkastpoppen hebben regelmatig een conflict. Vanaf nu is Wiebel er om mee te 

zoeken naar oplossingen. Het zijn fijne oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt. 

Ook onze kleuters hebben regelmatig een ‘conflict’. Via Wiebel leren ze op een leuke  

respectvolle manier om te gaan met elkaar. 

Wiebel leert de kleuters denken in 5 stappen (pictogrammen van Wiebel): 

 

 Stop! Ik heb een probleem! 

 Ik zoek verschillende oplossingen 

 Ik kies één oplossing 

 Ik voer de oplossing uit 

 Is mijn probleem opgelost? 

 

Alle leerkrachten hopen verder te kunnen bouwen aan dit project en ondertussen genieten de 

kleuters van het poppenkastspel met Wiebel. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


