
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op tijd komen 
 
Het nieuwe schooljaar is vlotjes begonnen. 
Wij willen alle ouders er nog eens op attent 
maken hoe belangrijk het is dat uw kind op tijd 
op school is. Het is niet enkel vervelend voor 
de leerkracht. Uw kind mist ook een belangrijk 
moment van de dag. Bij de kleuters is het 
onthaal van groot belang. In de lagere school 
wordt in het begin van de dag vaak rekenen of 
taal gegeven. Het is niet aan te raden het begin 
van een les te missen… 
Onze school begint om 8u50… 
Dankuwel! 

 
Medicijnbriefje 

 
Eerder deze maand vond u in de boekentas van   
dochter/zoon een medicijnbriefje. Dit was niet 
voor iedereen even duidelijk. Indien je kind op 
school medicijnen dient te nemen, vul je als 
ouder het briefje in. Bij antibiotica e.a. is het 
belangrijk dat de leerkrachten goed weten wat ze 
moeten geven en wanneer. 
Indien je zo een briefje nodig hebt, kan je steeds 
terecht bij de juf/meester of het secretariaat. 

  
 ODR wijndegustatie 
 
Op vrijdag 1 oktober trekt de ouderraad weer alle registers 
open. Onze refter zal getransformeerd worden tot een heus 
wijnatelier. 
 
Zin om samen met andere ouders,vrienden, familie en 
kennissen enkele lekkere wijnen te proeven? Op zoek naar 
de juiste wijn voor de eindejaarsfeesten of een gezellige 
avond thuis? Dan ben je van harte welkom op de 
wijndegustatie van Ouderraad De Twijg. Geen verstand van 
wijn? Geen probleem! Een wijnexpert vertelt je met plezier 
alles wat je wil weten. 
 
Kom gerust langs op 1 oktober tussen 18.30uur en 22.30 
uur in de refter van De Twijg! 
 

Tot dan!                                 

Winnaars affichewedstrijWinnaars affichewedstrijWinnaars affichewedstrijWinnaars affichewedstrijd 

Tijdens de grote vakantie hingen er in 
Wijgmaal mooie affiches van onze 
school. De winnaars van deze 
wedstrijd zijn: 

Kyara De Doncker K2AKyara De Doncker K2AKyara De Doncker K2AKyara De Doncker K2A    

Dries Oosterlynck K1BDries Oosterlynck K1BDries Oosterlynck K1BDries Oosterlynck K1B    

Shania Vanden Eynde L2BShania Vanden Eynde L2BShania Vanden Eynde L2BShania Vanden Eynde L2B    

Toon Verschuere K2AToon Verschuere K2AToon Verschuere K2AToon Verschuere K2A    

WouWouWouWout Verschuere L2Bt Verschuere L2Bt Verschuere L2Bt Verschuere L2B    

Zij zullen een klein geschenkje 



 
1 oktober: groene dag 

 
 

Via deze weg doen wij een oproep om op  

1 oktober met z’n allen in het groen naar 
school te komen. Heb je een groene trui, jas, 
broek, schoenen, paraplu, hoed, sjaal, muts, 
laarzen, …Trek die dan zeker aan!!Op die 
manier laten we zien dat wij geven om het 
milieu… Dit is een actie in samenwerking 

met Yeti. Hét tijdschrift bij uitstek voor onze 
bengels… 

VTM komt langs om onze GROENE 
SCHOOL te filmen. Doe dus extra je best! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Gezondheid op Gezondheid op Gezondheid op Gezondheid op 
schoolschoolschoolschool 

Omdat wij gezondheid 
belangrijk vinden bieden 
wij vanaf nu alleen nog 
water en melk aan. U kan 
dit aankopen aan 50 cent. 
U mag uiteraard ook nog 
zelf drank van thuis 
meegeven. 

Activiteiten van de maand 
 

Op 7/10 gaan het vijfde en het zesde leerjaar het 
beste van zichzelf geven op de jaarlijkse 
veldloop. 
 
Gedurende de maand oktober gaan de kids op 
uitstap naar het bos in het kader van de ‘week 
van het bos’. Meer info volgt nog per klas. 
 
12/10: invullen van de studietoelage op school 
(enkel indien je zelf niet goed weet hoe en wat) 
 
Op 14/10 kan uw zoon/dochter naar hartelust 
boekjes kiezen uit de bibliobus. 
 
19/10 en 20/10 is er een oudercontact voor de 
kleuterschool gepland. 
 
Op 26/10 is er een oudercontact voor de lagere 
school. 

Schoolvrije dagen op een rijtje 
 
Maandag 11 oktober 2010 
Donderdag 11 november 2010 
Woensdag 9 februari 2011 
Maandag 14 februari 2011 
Maandag 25 april 2011 (paasmaandag) 
Woensdag 11 mei 2011 
Donderdag 2 en vrijdag 3 juni 2011  ( Hemelvaart) 
Maandag 13 juni 2011 (pinkstermaandag) 

MOS LOGO 2!! 
 
Op 28 september mochten onze (s)mossers ons 
tweede MOS -logo afhalen. Meester Geert en juf 
Karla gingen met enkele leerlingen naar de 
Minnepoort om het logo te ontvangen. 
Proficiat aan alle MOS-medewerkers en aan 
jezelf natuurlijk! 

Mol en Beer 
 
In het eerste leerjaar zijn juf Karla en juf Magda 
gestart met een nieuwe leesmethode: Mol en 
Beer. Dit vergt heel wat aanpassing, maar de 
kinderen vinden de twee figuurtjes heel leuk. 
Het leren lezen en schrijven gebeurt stapsgewijs 
en met veel oefening. 
Veel succes aan de mini-lezertjes! 



  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boeren en boerinnen… 
Donderdag 23 september is juf Bianca naar een boerderij geweest in Kortrijk-Dutsel. Wat een 

groot succes!  De juf voelde zich er goed thuis volgens de kinderen. De knappe boer     
speelde hier zeker een rol in ☺ 
 In het melkveebedrijf mochten de kinderen verse melk proeven. De kers op de taart was een 
pasgeboren kalfje! 

Imker op bezoek 
 
In het vierde leerjaar werd er de voorbije 
week hard gewerkt rond het thema ‘bijen’. 
Als afsluiting van dit thema komt op 30/09 
imker Fil op bezoek. Hij gaat interessante 
uitleg geven en de kinderen mogen honing 
proeven. Njammie 

Afspraak…belangrijk!! 
 
We hebben ondervonden dat de 
speelplaats, om 15u45, steeds 
meer een mierennest wordt. Als 
leerkracht is het belangrijk dat je 
een overzicht bewaart over welk 
kind met wie mee naar huis gaat. 
Daarom zal vanaf 1 oktober de 
groene poort achteraan op slot 
gaan. Alle ouders komen binnen 
langs de hoofdingang aan de 
Ursulinenstraat.  

Sociale vaardigheden en leefregels 
 
Vanaf dit schooljaar gaan we maandelijks een 
aandachtspunt naar voor schuiven. Dit 
aandachtspunt kan je terugvinden op het bord in 
de inkomhal. Het aandachtspunt van de maand 
september: ‘wij staan in de rij en zijn stil in de 
gang’ blijft het hele schooljaar gelden. In oktober 
komt er een nieuw aandachtspunt bij: Als de 
school uit is, wacht ik op de juiste plaats: 

 
Kleuters: bij de juf 
KIDO: op de tribune 
Voetgangers en fietsers: in de juiste rij 
Wie afgehaald wordt: achter de witte lijn 

 
 

Kermis in De Twijg 
 
Maandag 20 september gingen de 4-
en 5-jarigen samen met het eerste 
leerjaar naar de kermis in Wijgmaal. 
Ze mochten er enkele keren op de 
paardenmolen. Plezier gegarandeerd 
(de foto’s kan je op de website zien) 
In de namiddag werden alle kinderen 
(en volwassenen) getrakteerd op een 
ijsje! 

Kerstkriebels 
 
Het is nog maar oktober maar in 
de kleuterschool is de 
kerstmarktsfeer al zeker voelbaar. 
Er wordt al druk geknutseld voor 
deze bijzondere dag. Binnen 71 
dagen is het immers al zover! Op 
10 december zal onze Twijg 
eventjes een kerstboom worden. 

Cookies 
 
Wij willen er de aandacht op vestigen dat koeken 
steeds worden meegegeven in een doosje. Indien 
er een koekje gesignaleerd wordt mét papiertje, 
zal dit niet mogen opgegeten worden. 
Ook hier rekenen wij op jullie medewerking! 


