
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

Twijgbrief 
Oktober 

2013 

Wist je dat…? 

 

 jullie bij juf Karla en juf Marlies regelmatig extra juffen zullen zien rondlopen? Juf 

Hannah en juf Annelies komen stage-ervaring opdoen in het eerste leerjaar. 

 

 op 25 oktober het eerste en tweede leerjaar gezellig samen hebben ontbeten? Niet 

zomaar een ontbijt…maar een heus, griezelig Halloween-ontbijt. Op het menu stonden 

bloedeitjes, toverdrank en allerlei ander lekkers. 

 

 de (b)engeltjes van het eerste leerjaar al heel wat letters en woorden kunnen lezen? 

Stilletjes aan hebben boeken geen geheimen meer voor onze nieuwe lezertjes. 

 

 we op 4 oktober, de dag van de leerkracht, heerlijk in de watten werden gelegd door de 

ouderraad, maar ook door vele andere ouders en leerlingen? 

 

 we na de vakantie 8 nieuwe kleutertjes mochten verwelkomen en ook zij een meter en 

peter hebben? 

 

 Juf Sarah in haar klas een ‘tiktak’ heeft…en alle jongste kleutertjes daar mee van mogen 

genieten (programma Tiktak van vroeger…) 

 

 we bij regenweer nu allemaal onder een afdak kunnen? Met dank aan het schoolbestuur 

voor een snelle realisatie. 

 

 het bijna grootouderfeest is? 

 

 we het fijn vinden als alle fruit-, brood en koekendoosjes genaamtekend zijn? 

 

 we nog…. nachten moeten slapen vooraleer de Sint een bezoekje brengt aan onze 

school? 

 

 onze brunch een geweldig succes was? Dankjewel aan alle ouders, grootouders, 

familieleden om er een geslaagde herfstbrunch van te maken! 

 

 onze school vanaf 4 november 400 leerlingen telt? 

 

 de datum van de sneeuwklassen veranderd is? Onze zesdeklassers gaan naar 

Zwitserland 15/02/2014 tot 22/02/2014 

 

 je juf Maria (secretariaat) vanaf nu kan bereiken op volgend mailadres: 

secretariaat@detwijg.be en juf Sarah (directie) op directie@detwijg.be? 
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Dierenplezier in het derde leerjaar!! 

De voorbije weken was het echt een beestige 

boel in onze klassen. Tijdens de WO-lessen 

leerden we over bedreigde dieren. We deden 

ook allemaal een spreekopdrachtje over ons 

lievelingsdier. Zo leerden we heel veel 

interessante dierenweetjes van elkaar. En 

met karton, verf, graantjes en zaden 

knutselden we een prachtig uilenbos. Op 

woensdag 9 oktober mocht onze familie een 

kijkje komen nemen in onze beestige 

klassen. Je kan de foto’s bewonderen op de 

website. 

Gym tijdens de koude maanden 
Mogen we vragen om de kleuters 
gemakkelijke kleding aan te doen op 
gymdagen? De kinderen zijn zeer actief bezig 
en zweten. Zorg zeker dat ze in hun T-shirt 
kunnen gymmen. Om weinig tijd te verliezen 
met het uit- en aankleden zijn hemden met 
knoopjes niet handig. We sporten op 
maandag (alle kleuters) en vrijdag (juf Sarah 
op donderdag) 
Bedankt! 

 Welkom in een doosje !  

Vanuit de werkgroep verbondenheid werd dit schooljaar gestart met het  project welkomstdoos met 

daaraan gekoppeld een peter/meterschap. 

Dat verdient een woordje uitleg … 

Alle huidige zesdeklassers versierden vorig schooljaar persoonlijk een prachtige doos voor hun 

toekomstig “petekindje”. Deze petekindjes zijn de nieuwe instappertjes in de Twijg (instapklas juf Sarah 

+ instappertjes 1 ste kleuterklas juf Barbara en juf Lut).  De doos werd gevuld met een persoonlijke 

brief van de peter/meter waarin ze hun petekind een prachtige schoolcarrière toewensen en vooral 

beloven dit nieuwe schooljaar een speciaal boontje voor hem of haar te hebben …   

Het Twijglied kon alvast ingeoefend worden thuis want elke doos bevatte ook een CD met het Twijglied. 

Daarnaast ook heel wat nuttige info over de structuur van de school en de kleuterwerking, ODR, 

werkgroepen , KIDO  … 

Elke nieuwe kleuter stapte op de open-klas-dag alvast trots naar huis met een kleurrijke doos én een 

persoonlijke badge met een foto van de kei-coolste peter/meter ever !  

Begin oktober kwamen de trotse peters/meters op bezoek in de klas en leerden ze hun kleine peuters 

beter kennen op de speelplaats. Prachtige foto’s hiervan op de website van de school en blogs van de 

kleuterjuffen. De rest van het schooljaar zal deze peter/meter functie verder ingevuld worden. De 

peter/meters zelf hebben alvast veel leuke ideetjes ! 

Op dit ogenblik zijn de huidige vijfdeklassers al druk in de weer om dozen te versieren want zij 

verwachten hun petekindjes reeds na de volgende schoolvakanties. 

  

 



 

 

 

  

ODR-nieuws 

 De ODR lanceerde pas een oproep naar 

(groot)ouders voor hulp bij het uitwerken 

van de Week van de Smaak. De reacties 

waren indrukwekkend! Allen alvast 

hartelijk dank daarvoor. Concrete info 

volgt nog voor de verdere uitwerking van 

deze lekkere week. Wil je nog graag 

aansluiten, laat maar weten 

(sophia.hoornaert@gmail.com of 

nvassche@gmail.com) of geef een seintje 

aan de contactouder(s) van je klas. En nu, 

koken maar! 

 De ODR is net als de school en samen met 

alle ouders erg bezorgd over de huidige 

verkeerssituatie aan De Twijg. Ook vanuit 

onze kant een erg duidelijke oproep aan 

alle ouders en grootouders om de 

Ursulinenstraat niet in te rijden om te 

parkeren op de kiss and ride zone. De 

veiligheid van eenieders kind of kleinkind 

staat op het spel… 

 

 

 

 

Uitreiking derde MOS-logo 

 

Op dinsdag 15 oktober zijn we naar 

Vilvoorde 

 gegaan met de trein om het derde MOS-logo 

te gaan halen. We werden er ontvangen met 

een drankje en er waren ook spelletjes. 

Daarna was er een knotsgekke en interessante 

toneelvoorstelling rond milieu. Toen werden 

de logo’s uitgedeeld aan de scholen. 

Tenslotte kregen we nog heerlijke broodjes 

en lekkere drankjes: Het was een leuke en 

leerrijke dag! 

 

Brecht Lenaerts (6
de

 leerjaar). 

Het zesde op leeruitstap naar Leuven 

Op 1 oktober is het zesde leerjaar op 

leeruitstap naar Leuven geweest. We zijn met 

de bus aangekomen en de gids stond ons al 

op te wachten aan het stadhuis. Ze heeft er 

ons veel interessante uitleg over gegeven. Het 

was echt prachtig. Jammer genoeg konden we 

niet in de Sint-Pieterskerk binnengaan maar 

daarom zijn we naar de Sint-Geertruikerk 

geweest. Een andere gids heeft ons daar nog 

uitleg gegeven. In die kerk was er iemand op 

het orgel aan het spelen en die heeft ons veel 

uitleg gegeven. ’s Middags zijn we lekker 

(on)gezond gaan eten in de Quick. In de 

namiddag hebben we nog verschillende 

standbeelden gezien en we zijn naar het 

stadspark geweest. Tenslotte zijn we terug 

met de bus naar Wijgmaal gegaan. Het was 

een supertoffe en zonnige dag. 

 

Geschreven door Annemarie 

Blik in de toekomst… 

 

7/11 bibliobus 

8/11 start typles (voor de leerlingen die hiervoor ingeschreven zijn) 

11/11 vrije dag 

19/11 ouderraad 

21/11 grootouderfeest deel 1 

22/11 grootouderfeest deel 2 

23/11 catechesedag 6
e
 leerjaar 

24/11 Pimp De Twijg-dag 

29/11 afhaalmoment wafel en truffel 

6/12 bezoek van de Sint 

11/12 ouderraad 

12/12 bibliobus 

17/12 3
e
 leerjaar A naar MST 

20/12 rapport 

 
KERSTVAKANTIE 

mailto:sophia.hoornaert@gmail.com
mailto:nvassche@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oproep vanuit de ODR 

Graag zouden we een oproep doen om de gegevens 

voor de klassenlijsten online in te vullen via de link 

op www.ouders-detwijg.be, ook al heb je het 

briefje ingevuld terug bezorgd. Dit vergemakkelijkt 

de verwerking en verkleint het risico op fouten. 

Invullen kan nog tot 8 november! 

Tweede kleuterklas… 
 

 De kleuters van de tweede 
kleuterklassen toonden aan 
elkaar hoe goed ze hun 
tanden kunnen poetsen. Met 
hun tandenborstel en 
tandpasta gingen ze aan de 
slag. Met dank aan tandarts 
Katia voor de leuke 
tandenborstel en tandpasta.  

 

 Ozewizewozewizewalawoep, 
de kleuters van de tweede 
kleuterklas aten heerlijke 
pompoensoep met wat erin? 
Poten van een spin! 

Eerste kleuterklas 
Donderdag 24 oktober gingen de kleuters van juf 
Lut en juf Barbara aan de slag met pompoenen. Het 
was een hele karwei om de harde pompoenen in 
kleine stukjes te snijden. Door de vele helpende 
handen konden we vlak voor de middag onze 
kabouterpompoensoep op het vuur zetten en deze 
opsmullen tijdens de middag. Jammie!! Zeker voor 
herhaling vatbaar! 

Pimp De Twijg 

Kom je meehelpen op zondagnamiddag 24 

november om je favoriete school op te 

frissen? Twee keer per jaar slaan de ouders 

en leerkrachten de kuisbezems en hamers in 

elkaar om klassen, gangen, sportzaal etc een 

flinke beurt te geven en op te knappen. 

Papa’s en mama’s, hou deze namiddag alvast 

vrij, info volgt later. 

Griezelen in de derde kleuterklas 
 
Afgehakte vingers, spinnen, geraamtes en vele 
andere ‘eetbare’ griezels stonden er op het menu 
tijdens het Halloweenfeest van de derde kleuterklas. 
Spoken, monsters, heksen en vampieren kwamen 
langs en genoten van een ‘bloederige’ receptie! 

http://www.ouders-detwijg.be/

