
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Op zondag 16 oktoberzondag 16 oktoberzondag 16 oktoberzondag 16 oktober 
kan je in De Twijg komen 
genieten van een heerlijke 
brunchbrunchbrunchbrunch. Koffiekoeken, 
broodjes, eitjes, spek, 
balletjes met krieken,! Om 
het feest compleet te maken 
kan je eens gek doen en 
jezelf verwennen met een 
glaasje cava en lekkere 
hapjes! 

Nog niet ingeschreven? Geen 
probleem. Neem contact op 
met het secretariaat en 
Maria helpt je met veel 
plezier verder. 

De samenspeelweek (19/09-23/09) was een 
succes en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Een pluim voor alle leerkrachten en kinderen  
voor hun grote inzet tijdens de 
samenspeelweek en de verbondenheidsweek 
vorig schooljaar. 
De houten wand is weer mooi versierd. 

Sinds vorig schooljaar krijgt onze leerlingenraad 
een budget ter beschikking van de ouderraad. 
Het geld van vorig schooljaar hebben we 
gebruikt om scoreborden aan te kopen voor op 
het sportveld. Zo kunnen onze voetballers de 
stand bijhouden. 
 
De nieuwe basketbalpalen werden gekocht van 
de opbrengst van het schoolfeest van 2010. Deze 
zullen weldra geplaatst worden. 

 
Voor je agenda: 

 
3/10: facultatieve verlofdag: GEEN SCHOOL! 
4/10: start brede school 
5/10: dag van de leerkracht 
5/10: imker Fil op bezoek in het 4e lj 
6/10: leerlingen van het 5e lj naar MST 
11/10: ouderraadvergadering 
14/10: dag op wieltjes 
16/10: brunch @ De Twijg 
16/10: boekenbeurs @ De Twijg 
17/10: 1-2-3 naar het bos 
18/10: 4-5-6 naar het bos 
20/10: bibliobus 
23/10: actie Wakkerzeelsebaan 
24/10: rapport lagere school 
25/10: oudercontact voor de lagere school 
26/10: oudercontact voor de kleuterschool 
27/10: oudercontact voor de kleuterschool 
27/10: leerlingen van het 5e lj naar MST 
28/10: afhalen wijn van 15u-16u en van 19u-20u 
28/10: gekke haren dag 
31/10 t/m 6/11: herfstvakantie! 
 

boekenbeurs @De Twijg 
 
Tijdens de brunch op zondag 16 oktober 
kan je komen snuffelen tussen heel wat 
boeken tijdens onze boekenbeurs. Tussen 
11u30 en 13u30 zullen in de refter 
leesboeken, prentenboeken, informatieve 
boeken,…tentoongesteld worden. Dit wordt 
jullie aangeboden aan democratische prijzen. 
De school krijgt na afloop een boekenbon 
om extra boekjes voor de klassen te kopen. 
 

Verslagen van de schoolraad kan je ook nalezen op 
onze website onder het item ‘overlegraden’ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Daar wij verkeersveiligheid toch 
heel belangrijk vinden willen we alle 
ouders nog eens herinneren aan het 
belang van een fietshelmfietshelmfietshelmfietshelm. Wanneer 
uw kind een helm draagt is hij/zij 
beter beschermd bij valpartijen. 
Daarom een warme oproep om uw 
kind bij fietsuitstappen steeds van 
een helm te voorzien. 
Om naar de veldloop te fietsen 
hadden er slechts 3 leerlingen geen 
helm bij. Proficiat aan de 
helmdragers!    

De leerlingenraad is samengekomen in 
september. Lees zeker  het verslag eens 
op onze website! (onder het item 
‘overlegraden’) 

 Zondag 23 oktober23 oktober23 oktober23 oktober verzamelen we met zoveel mogelijk ouders 
en kinderen met de fiets om 15u3015u3015u3015u30 in de UrsulinenstraatUrsulinenstraatUrsulinenstraatUrsulinenstraat aan de 
VBS De Twijg. We maken samen met de pers en de Leuvense 
politici een korte fietstocht waarmee we de 
verkeers(on)veiligheid van het fietspad en de weg aan de 
Wakkerzeelsebaan aanklagen. 

Maandag 19/09 verrasten wij al onze leerlingen 
met een heerlijk ijsje. Wijgmaal kermis is zeker 
niet onopgemerkt voorbij gegaan! 

Alle mama’s en papa’s 
nemen kort afscheid 
aan de schoolpoort. 

Hiervoor geven we hen Hiervoor geven we hen Hiervoor geven we hen Hiervoor geven we hen 
een dikke pluim!een dikke pluim!een dikke pluim!een dikke pluim!    

Onze oudste 
kleuters van juf 
Nicole en juf 
Katrin maakten 
lekkere soep  op 
29/09… 

Op dinsdag 27 septemdinsdag 27 septemdinsdag 27 septemdinsdag 27 septemberberberber hadden alle 
kids een extra dagje verlof. De juffen 
en meesters daarentegen hebben hard 
gewerkt die dag. Voormiddag werkten 
we aan leerlijnen binnen de kleuter -en 

We kregen van de 
papa van Matthias 
Moriau nieuwe 
computermuizen 
voor de ganse 
school! 

Willen alle mama’s en papa’s 
,oma’s, opa’s,! er aan denken 
om na schooltijd NIET via de 
leerkrachtenparking naar de 
speelplaats te komen?  

De leerlingen van de 
leerlingenraad 
vonden de dagen op 
wieltjes vorig 
schooljaar heel leuk. 
Vandaar dat we dit 
in oktober reeds 
eens herhalen. De 
laatste dag voor de 
herfstvakantie 
houden we een 
gekke-haren-dag.    


