
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
  
  
  

Wist je dat? 
 

• de samenspeelweek een groot succes was? Alle kinderen zongen aan 
het begin van de week ons spetterend ‘Twijglied’. 

 

• het op maandag 8 oktober geen school is? 
 

• je heel veel info kan terugvinden op onze website? 
 

• onze leerlingen van 4
e
,5

e
 en 6

e
 leerjaar meededen aan de veldloop op 

28 september? 
 

• we twee medailles in de wacht sleepten op de veldloop? 
Proficiat aan Vic (4B) die een gouden medaille behaalde 
Proficiat aan Nelle (4A) die een zilveren medaille behaalde! 

 

• je de foto’s van ons geweldig circus kan bewonderen op de website? 
 

Voor je agenda! 
 
 
1/10 zwemmen 2e lj-5e lj 
2/10 ouderraadvergadering 
8/10 facultatieve verlofdag 
9/10 schoolraad 
11/10 Rollebolle (2e en 3e kleuterklas) 
12/10 1e,2e en 3e leerjaar gaan naar het bos 
15/10 1A MST 
15/10 zwemmen 2e lj-5e lj 
18/10 4e, 5e en 6e leerjaar naar het bos 
18/10 bibliobus 
18/10 3e lj MST 
21/10 ontbijt je fit 
22/10 rapport 
23/10 oudercontacten (kleuter en lager) 
24/10 oudercontacten kleuterschool 
26/10 gekkeharendag 
29/10-2/11: allerheiligenvakantie 
 
 
  

Wie ‘wielt’ er met ons mee? 

 

Dankzij jullie knutselwerkjes 

konden we het nieuwe schooljaar 

starten met een prachtig versierde 

inkomhal. 

 

Dankjewel voor jullie inzet! 
 

Imker Fil op bezoek 

 

In het vierde leerjaar werd ijverig 

gewerkt rond het thema ‘bijen’. 

Op donderdag 27 september 

kwam er een echte imker op  

bezoek in de klas. Als afsluiting 

van het thema was er een heuse 

bijententoonstelling te zien in de 

vierde klas. 

Studietoelage 
 
U kan nog een 
aanvraag doen 

om een 
studietoelage te 
ontvangen. Voor 

een kleuter 
bedraagt deze 
toelage €85,12, 
voor een kind 
uit het lager 
onderwijs 

€95,76-€191,51. 
Meer uitleg bij 

Mevr. Maria op het 
secretariaat 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Hou vrijdag 14 december 

zeker vrij in je agenda! 

Meer info volgt nog!  

Opbrengst schoolfeest 
 
Onze circusvoorstellingen vorig schooljaar 
waren een enorm succes. Jong en oud 
genoot ten volle van de shows! 
De opbrengst die we maakten zal dan ook 
integraal besteed worden aan de 
speelplaats. Vermits we met bijna 400 
kinderen op school zitten vinden wij het 
toch belangrijk dat er voor de kinderen 
voldoende uitdaging is op de speelplaats. 
Een werkgroepje is bezig met het aanvragen 
van verschillende offertes. Wij houden jullie 
zeker verder op de hoogte via de Twijgbrief!  

Het zesde leerjaar op uitstap naar Leuven 
 
We zijn naar Leuven geweest. Eerst hebben we een bezoekje gebracht aan het stadhuis. Daarna 
hebben we de Sint-Pieterskerk gezien. Dat deden we met een gids. Van deze wandeling kreeg 
iedereen honger en dat maakten we goed in de Quick! Tot slot zijn we in de Sint- Michielskerk 
geweest en hebben we beelden bekeken. Het was een superdag! 

Geschreven door Fine en Warre (6A) 

MOSMOBOS 
 
Dit schooljaar werken we een project uit rond 
MOS (Milieuzorg Op School) en Mobi (Mobiliteit). 
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen 
milieuvriendelijk naar school te laten komen. Af 
en toe zullen we een ‘telling’ doen. Elke 
milieuvriendelijke leerling krijgt een groen 
blaadje, de andere een rood blaadje. Deze blaadjes 
worden vervolgens in een boom gehangen.  Het 
is de bedoeling zoveel mogelijk groene blaadjes te 
verzamelen. 
Tijdens de leerlingenraadvergadering werden al 
deze aparte bomen omgedoopt tot ‘MOSMOBOS. 
Je kan dit bos bewonderen in onze inkomhal. 

Leerlingenraad 
 
Ook dit jaar krijgen onze leerlingen een 
kans om hun stem te laten horen. In 
het 4e, 5e en 6e leerjaar werden 
verkiezingen gehouden. Uit elke klas 
zijn 2 vertegenwoordigers gekozen die 
dit jaar zetelen in de leerlingenraad. Er 
werd al heel wat besproken. Zo werden 
de oudere leerlingen omgedoopt tot 
peters en meters van de lagere klassen. 

 Je kan het volledige verslag nalezen 
op onze website onder het item 
‘overlegraden’. 
 

Verkeerssituatie Baron 
Descampslaan 

 
Zoals elke ouder weet, ligt de Baron 
Descampslaan in een ‘zone 30’. Dit 
betekent dat de maximumsnelheid 
30km/uur bedraagt. Jammer genoeg 
stellen wij elke dag opnieuw vast dat er 
veel te snel wordt gereden. 
Ben jij dit ook beu? Wil jij ook je stem laten 
horen bij het gemeentebestuur?  
 
Stuur dan zeker een mailtje naar 
zone30@gmail.com 


