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Verkeer/ octopus 
- “Fietshelmen op komst!  
Binnenkort maken jullie op school kennis met Sam, de Verkeersslang! Sam heeft een uniek 
aanbod in petto: een fietshelm tegen een zeer voordelig tarief. Na de paasvakantie krijgen 
jullie een bestelbonnetje. De helmen zijn er in drie maten, zijn gecertifieerd en kosten slechts 
€ 12,50 per stuk. 
- Fietsexamen 
Op woensdag 13 mei is er fietsexamen voor 5 en 6. Zij maken dan een individuele fietstocht 
door Wijgmaal. We zoeken nog helpende ouders om de leerlingen mee te begeleiden.  
 - Dode hoekproject 
Op maandag 25 mei geeft Colruyt voor 5 en 6 een demonstratie over het dode hoekprobleem 
met grote vrachtwagens.” 
 

Verbondenheid 
 “Beton wordt speelplaats 
Er zit vaart in het project-verbondenheid. De anti-pest week was een groot succes en als het 
weer effe meezit, wacht de kinderen na de paasvakantie een verrassing...!  
Uiteraard kunnen we nog wat sterke papa-handen of creatieve mama’s gebruiken om de 
speelplaats ‘speelklaar’ te maken. Jullie vinden binnenkort een oproep in de boekentassen. 
Wat de kinderen zelf van de anti-pest week vonden, vinden jullie op de website van de school 
terug.” 
20 april opening van de ‘nieuwe’ speelplaats voor de leerlingen. 
 
De Twijg werkt verder aan haar 'antipestplan' en zoals aangekondigd zal tijdens de 
paasvakantie de speelplaats in kleur worden gezet. 
Dus steek de handen uit de mouwen en help mee de speelplaats van je kind kleur te geven!  
Op 5, 6, 17, 18 en 19 april kleuren we samen de speelplaats en is iedere klusvaardige mama, 
papa, opa, oma, ... welkom! 
Meer informatie zie flyer in de boekentassen. Reageren kan via de flyer of op ives@ouders-
detwijg.be  
Op maandag 20 april 2009 vindt de officiële opening van de speelplaats plaats en dit zal 
gepaard gaan met de nodige toeters en bellen! 
De kinderen zullen 's morgens worden opgevangen in het schoolgebouw (eetzalen, sportzaal) 
zodat ze gezamenlijk om 8u50 naar de speelplaats kunnen gaan. 
En rest ons nog de lokale ‘Lions Club’ te bedanken voor het schenken van € 250 aan ons 
‘speelplaatsproject’. Dank je wel!  



Paasvakantie 
Van maandag, 6 april tot en met zondag, 19 april. 
 

Taalinitiatie 
Op 3 april is er een initiatieles Frans in de 3° kleuterklas, het 2° leerjaar en het 4° leerjaar. 
 

Andere 
- Danone Nations Cup voetbal op woensdag 1 april in Machelen. Hieraan doen jongens en 
meisjes uit 5 en 6 mee. We spelen woensdag het provinciaal kampioenschap. Als we winnen, 
kunnen we door naar het nationale kampioenschap, waar dan zal gescout worden voor de 
nationale ploeg met oog op deelname van een internationaal toernooi in Parijs.  
 
- Sponsorloop op donderdag 2 april. 1-2-3 loopt 5 km, 4-5-6 10 km voor het goede doel. We 
stappen voor gehandicapte weeskinderen in Jaszkotl (Wroclaw) in Polen. Meester Wim gaat 
in de tweede week van de paasvakantie zelf de cheque overhandigen ter plaatse. Uitgebreid 
verslag via de website. Meer info en verslag van vorig bezoek van juf Wendy en meester Wim 
kan je nu al bekijken op de site. Alle sponsorlijsten en bijhorend geld moet binnen zijn ten 
laatste op woensdag 1 april. De tussentijdse uitslag kan je bekijken op de grote thermometer 
aan de schoolpoort. 
 
- De infoavond van de zeeklassen gaat door op maandag 20 april om 20.00 uur. 
 
- Ouderpraatcafé gemist?  
Jammer! Het schoolbestuur gaf er tekst en uitleg over het vernieuwingsproject 'Samen Doen 
Kantelen' dat in de school loopt. Tijdens een spelletje ren-je-rot mochten leerkrachten, ouders 
en schoolbestuur de maximumfactuur op de korrel nemen. En discussiëren over hoe De Twijg 
de organisatie van sneeuw- en bosklassen en schoolreizen zou kunnen aanpakken.   
Een volgend ouderpraatcafé is gepland in juni. Verzamel alvast jullie vragen en suggesties. 
Wie weet kunnen we de Leuvense Biertherapeuten nog eens strikken om te proeven van 
enkele smakelijke en niet zo gewone biertjes.  
 
- Op naar het 3de trimester 
Begin december werd door het schoolbestuur een aankondiging gedaan m.b.t. de directie. 
Ondertussen kunnen wij bevestigen dat de zoektocht naar een nieuwe directie gestart is en dat 
de vacature voor advies aan de schoolraad is voorgelegd en ondertussen gepubliceerd is. Het 
streven is om tegen het nieuwe schooljaar een nieuwe directie te kunnen aankondigen. 
  
Zoals op het ODR praatcafé aangekondigd, is de school gestart met een gemeenschappelijk 
gedragen project - door schoolteam, ouderraad, lokale gemeenschap en schoolbestuur - rond 
verandering met als doel om deze periode tot de aanstelling van de nieuwe directie te 
overbruggen. Wij beschouwen dit als voorbereidingssessies voor een goede start met de 
nieuwe directie waarbij we alle belanggroepen van de school betrekken. 
 
Medisch onderzoek 
Dinsdag, 28 april krijgen de 1ste  kleuterklas van juf Lut en juf Barbara een medisch onderzoek 
op school. 
 
 
 
Het schoolteam                                                De directie,  
                                                                          Martine Van der Auwera 


