
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Twijgbrief
Imker Fil 

 
Op dinsdag 24 september kwam imker Fil op 
bezoek in de 4e klas. Na school was er een 
heuse bijententoonstelling voor de ouders.

Samenspeelweek

De week van 16 tot 20 september werd omgedoopt tot de 
‘samenspeelweek’. Deze week werd ingezet met een 
bezoekje aan de kermis met de kleuters en de leerlingen 
van het 1e leerjaar. Daarna werden alle leerlingen van De 
Twijg getrakteerd op een ijsje. Tijdens deze 
samenspeelweek werden er klasoverschrijdend allerlei 
spelen gespeeld samen met de leerkrachten. De 
hebben er enorm van genoten.  
Ook de kleuters hadden een fijne week
‘samen spelen’ extra in de verf werd gezet. Er werden 
nieuwe spelletjes aangeleerd op de speelplaats en de 
gezelschapsspelletjes werden in de kijker gezet.

Juf Ria met pensioen

 
Gedurende vele jaren was juf Ria een vaste waarde 
binnen de Twijg. Nu het tijd is voor haar om op pensioen 
te gaan en te genieten van het leven, vonden wij dat het 
aan ons was om haar eens even in de bloeme
Alle leerlingen van de lagere school konden een tekening 
maken op een kaartje met het adres van juf Ria. 
Vervolgens werd dit kaartje bevestigd aan een ballon. Op 
maandag 16 september maakten we met z’n allen een 
grote kring op de speelplaats en werd er een liedje voor 
haar gezongen. Na het liedje lieten we de ballonnen los 
en konden we alleen maar hopen dat Juf Ria enkele van 
deze kaartjes terug in haar bus zou vinden. En zo 
gebeurde het dat juf Ria heel wat kaartjes terugkreeg uit 
Duitsland. Het kaartje van Achraf (5B) vloog het verst!

Zwemmen 
 

Voor het eerst sinds enkele 
jaren zijn de leerlingen van 
het 1e en 2e leerjaar gaan 

zwemmen. Dit gebeurde op 
vrijdag 27/09 voor een eerste 

keer en alles verliep heel 
vlot! 

Yeti
deel te nemen aan het 
pestonderzoek. We willen 
onderzoeken hoe kinderen 
pesten ervaren, of zij het 
verschil tussen pesten en 
plagen ook zo aanvoelen 
zoals wij het als volwassene 
uitleggen, of ze vinden dat 
er op school voldoende 
aandac
regeltjes die scholen 
hanteren helpen tegen 
pesten of het alleen maar 
erger maken ... Check het 
spel alvast even 
zelf:
95-yeti

 

 

 

 

Appelmoes

Op vrijdag 27 september kwam de geur van 
heerlijke appelmoes ons tegemoet. De kleuters van 
de eerste kleuterklas werden omgetoverd tot 
koks!  

Twijgbrief 

Op dinsdag 24 september kwam imker Fil op 
klas. Na school was er een 

heuse bijententoonstelling voor de ouders. 

Veldloop september 2013
 
Op vrijdag 20 september deden onze leerlingen mee 
aan de veldloop. En dit niet zonder resultaat…
Er zaten enkele winnaars tussen: de meest 
verdienstelijke plaatsen op een rijtje
 
4e lj:  1e plaats: Mette Kinat
 5e plaats Ruben Reniers
 7e  plaats: Hanne Sourbron
 9e plaats: Nele Goossens
5e lj:  2e plaats: Vic Vandeberghe
 5e plaats: Nelle Verkempinck
 8e plaats: Anna Watelle
6e lj:  2e plaats: Nora Bosmans

5e plaats: Robbe Renglé
7e plaats: Andreas Vandenplas
9e plaats: Carmi Nahigombeye

 
Aan alle deelnem
dikke pluim voor jullie inzet!

Voor je agenda
4/10 wijndegustatie ODR
7/10 facultatieve vrije dag
10/10 schoolraad 
11/10 1e,2e en 3e leerjaar naar het bos
13/10 brunch @ De Twijg
17/10 4e,5e en 6e leerjaar naar het bos
17/10 ouderraad 
21/10 rapport 1 
21/10 oudercontact 2,5 jarigen en 3 jarigen
22/10 oudercontact LS
22/10 oudercontact 4 jarigen en 3 jarigen
23/10 oudercontact 4 jarigen en 5 jarigen
24/10 oudercontact 5 jarigen
 
Herfstvakantie van maandag 28/10 tot vrijdag 1 
november 

Dit was een topper! Velen kwamen al ‘strappend’ 
naar school. De dag werd afgesloten met het 
uitdelen van de armbandjes en met z’n allen 
zongen we het “straplied”.

Samenspeelweek 

De week van 16 tot 20 september werd omgedoopt tot de 
‘samenspeelweek’. Deze week werd ingezet met een 
bezoekje aan de kermis met de kleuters en de leerlingen 

leerjaar. Daarna werden alle leerlingen van De 
Twijg getrakteerd op een ijsje. Tijdens deze 

chrijdend allerlei 
d samen met de leerkrachten. De kinderen 

n fijne week waarin het 
‘samen spelen’ extra in de verf werd gezet. Er werden 
nieuwe spelletjes aangeleerd op de speelplaats en de 
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grote kring op de speelplaats en werd er een liedje voor 
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gebeurde het dat juf Ria heel wat kaartjes terugkreeg uit 
Duitsland. Het kaartje van Achraf (5B) vloog het verst! 

YETI! 
Yeti roept op om massaal 
deel te nemen aan het 
pestonderzoek. We willen 
onderzoeken hoe kinderen 
pesten ervaren, of zij het 
verschil tussen pesten en 
plagen ook zo aanvoelen 
zoals wij het als volwassene 
uitleggen, of ze vinden dat 
er op school voldoende 
aandacht voor is, of de 
regeltjes die scholen 
hanteren helpen tegen 
pesten of het alleen maar 
erger maken ... Check het 
spel alvast even 
zelf:http://www.yeti.be/260

yeti-vraagt-spel/ 

 

Appelmoes 
 

Op vrijdag 27 september kwam de geur van 
heerlijke appelmoes ons tegemoet. De kleuters van 
de eerste kleuterklas werden omgetoverd tot echte 
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Veldloop september 2013 

Op vrijdag 20 september deden onze leerlingen mee 
aan de veldloop. En dit niet zonder resultaat… 

en enkele winnaars tussen: de meest 
verdienstelijke plaatsen op een rijtje 

plaats: Mette Kinat 
plaats Ruben Reniers 
plaats: Hanne Sourbron 
plaats: Nele Goossens 
plaats: Vic Vandeberghe 
plaats: Nelle Verkempinck 
plaats: Anna Watelle 
plaats: Nora Bosmans 
plaats: Robbe Renglé 
plaats: Andreas Vandenplas 
plaats: Carmi Nahigombeye 

nemers van de veldloop: een 
dikke pluim voor jullie inzet! 

Voor je agenda van oktober 
wijndegustatie ODR 
facultatieve vrije dag 

leerjaar naar het bos 
brunch @ De Twijg 

leerjaar naar het bos 

oudercontact 2,5 jarigen en 3 jarigen 
oudercontact LS 

tact 4 jarigen en 3 jarigen 
oudercontact 4 jarigen en 5 jarigen 
oudercontact 5 jarigen 

Herfstvakantie van maandag 28/10 tot vrijdag 1 

Strapdag 
Dit was een topper! Velen kwamen al ‘strappend’ 
naar school. De dag werd afgesloten met het 

delen van de armbandjes en met z’n allen 
“straplied”. 


