
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BatterijenBatterijenBatterijenBatterijen    
Hebben jullie 
thuis nog lege 

batterijen 
liggen? Breng ze 
dan zeker mee 
naar school. In 
de hal staan er 

grote dozen 
waarin je deze 
kan deponeren. 
Nog 200 punten 
en we ontvangen 
van Bebat een 

digitaal 
fototoestel voor 

de school!  
 

Slapen of niet slapenSlapen of niet slapenSlapen of niet slapenSlapen of niet slapen    

Op 1 april (geen grap) houdt 5B een 
lesmarathon. Op donderdagmorgen 
beginnen de lessen en deze duren tot 
vrijdag 15u. Op donderdagavond 
staan er enkele leuke activiteiten op 
het programma. Wat er allemaal 
gepland is gaan we nu nog niet 
verklappen. Dat zou de pret 
bederven voor de vijfdeklassers. Het 
belooft in elk geval superleuk te 
worden.  
Dit hele gebeuren zal in goede banen 
geleid worden onder het toeziend 
oog van meester Wim en juf    Marlies.    

Smile!!Smile!!Smile!!Smile!! 
Op 26 april komt de schoolfotograaf de 

mooie snoetjes van De Twijg vereeuwigen. 
Zorg dat je er netjes opstaat! 

Verkeers-flash! 
 

Het vijfde leerjaar, meer genaamd 
5B, blijkt onklopbaar. Op de teldag 

droeg maar liefst 100% van de 
leerlingen van deze klas het 

fluohesje… Zij zijn dan ook de trotse 
winnaar van de trofee en mogen 

zichzelf alweer  ‘ster van de maand’ 
noemen. Mama’s, papa’s en kinderen 

van de andere klassen…klop het 
vijfde en win de trofee! 

 

 foto-wandel-zoek-tocht 
  
Na een geslaagde quiz, heeft onze ouderraad de 
koppen nog eens bijeen gestoken. Deze keer hebben 
ze een heuse ‘fotozoektocht’ uitgebroed. Deze 
uitzonderlijke tocht vindt plaats op 25 april. Houd je 
wandelschoenen al maar klaar! Om ervoor te zorgen 
dat jullie niet verhongeren is er na de tocht nog wat 
lekkers voorzien op school. Be there!! 

Voor je agenda!Voor je agenda!Voor je agenda!Voor je agenda!    

1-4 Sleepover 5B    
25-4 fotozoektocht ODR    
26-4 schoolfotograaf       
27-4 kleuters (2,5/3j) 
Ollemanshoekje    
27-4 kleuters (4/5 j) schattenjacht 
te Horst    
29-4 info-avond zeeklassen om 20u          
30-4 dansfeest in De Twijg 

Oproep aan de oudersOproep aan de oudersOproep aan de oudersOproep aan de ouders    
    

1. Respecteer de onderwijstijd van de school! 
Om 8u50 beginnen de lessen en deze eindigen 

pas om 15U45. 
 

2. Heb je thuis in de garage een kleuterfiets 
staan, vol met stof en spinnenwebben, aarzel 

dan niet om deze te schenken aan onze 
kleuters! Zij zullen u dankbaar zijn! 



Surfing surfing safe surfiSurfing surfing safe surfiSurfing surfing safe surfiSurfing surfing safe surfingngngng    
    

Internet is niet altijd zo veilig Internet is niet altijd zo veilig Internet is niet altijd zo veilig Internet is niet altijd zo veilig 
als het wel lijkt. Niet alleen als het wel lijkt. Niet alleen als het wel lijkt. Niet alleen als het wel lijkt. Niet alleen 
kinderen moeten hiervan op de kinderen moeten hiervan op de kinderen moeten hiervan op de kinderen moeten hiervan op de 
hoogte zijn. Ook de ouders hoogte zijn. Ook de ouders hoogte zijn. Ook de ouders hoogte zijn. Ook de ouders 
kunnen maar beter waakzaam kunnen maar beter waakzaam kunnen maar beter waakzaam kunnen maar beter waakzaam 
zijn. Op zijn. Op zijn. Op zijn. Op www.clicksafe.bewww.clicksafe.bewww.clicksafe.bewww.clicksafe.be staan staan staan staan    
heel wat tips om heel wat tips om heel wat tips om heel wat tips om jejejeje kleine tel kleine tel kleine tel kleine telg g g g 
in de gaten te houden tijdens in de gaten te houden tijdens in de gaten te houden tijdens in de gaten te houden tijdens 
het surfen!het surfen!het surfen!het surfen!    

Pizza MariPizza MariPizza MariPizza Mari----O(DR)O(DR)O(DR)O(DR) 
Op vrijdag 2 april kunnen jullie de 
bestelde pizza’s afhalen in de refter van 
de school. Vanaf 15u staat een delegatie 
van de ouderraad jullie op te wachten 
met heerlijke pizza’s. Laat het smaken!! 

 Kleuters op stap... Kleuters op stap... Kleuters op stap... Kleuters op stap...    
    
Op 27 april trekken de jongstOp 27 april trekken de jongstOp 27 april trekken de jongstOp 27 april trekken de jongsten en en en 
onder ons de wijde wereld in. De onder ons de wijde wereld in. De onder ons de wijde wereld in. De onder ons de wijde wereld in. De 
kleintjes gaan samen met de kleintjes gaan samen met de kleintjes gaan samen met de kleintjes gaan samen met de 
juffen naar het Ollemanshoekje. juffen naar het Ollemanshoekje. juffen naar het Ollemanshoekje. juffen naar het Ollemanshoekje. 
De grotere kleuters gaan op De grotere kleuters gaan op De grotere kleuters gaan op De grotere kleuters gaan op 
schattenjacht in het kasteel van schattenjacht in het kasteel van schattenjacht in het kasteel van schattenjacht in het kasteel van 
Horst...Benieuwd wat ze daar Horst...Benieuwd wat ze daar Horst...Benieuwd wat ze daar Horst...Benieuwd wat ze daar 
allemaal gaan vinden!allemaal gaan vinden!allemaal gaan vinden!allemaal gaan vinden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for the moneyThank you for the moneyThank you for the moneyThank you for the money    
 
De jaarlijkse staptocht was ook 
dit schooljaar een succes. Het 
kwam allemaal langzaam op gang 
maar uiteindelijk hebben we toch 
2400 euro binnengehaald. De 
weeskinderen van Jaszkotle- 
Wroclaw in Polen zijn u dankbaar! 
Eerder werd reeds gemeld dat een 
deel van de opbrengst naar Haïti 
zou gaan. Vermits de ophaling 
beduidend lager ligt dan andere 
jaren, hebben we besloten de 
opbrengst integraal aan het 
weeshuis te schenken. 
Dankuwel aan alle sponsors! 

Op naar de zee!Op naar de zee!Op naar de zee!Op naar de zee!    

De zeeklassen komen dichterbij! De zeeklassen komen dichterbij! De zeeklassen komen dichterbij! De zeeklassen komen dichterbij!     
De ouders van het vierde leerjaar zijn van De ouders van het vierde leerjaar zijn van De ouders van het vierde leerjaar zijn van De ouders van het vierde leerjaar zijn van 
harte welkom op donharte welkom op donharte welkom op donharte welkom op donderdag 29 april derdag 29 april derdag 29 april derdag 29 april voor voor voor voor 
een deskundige zeeeen deskundige zeeeen deskundige zeeeen deskundige zee----uitleg uitleg uitleg uitleg van juf Wendy!van juf Wendy!van juf Wendy!van juf Wendy! 

    

Wij zijn druk bezig...Wij zijn druk bezig...Wij zijn druk bezig...Wij zijn druk bezig... 

Waar zijn wij, de leerkrachten allemaal mee bezig?Waar zijn wij, de leerkrachten allemaal mee bezig?Waar zijn wij, de leerkrachten allemaal mee bezig?Waar zijn wij, de leerkrachten allemaal mee bezig?    

In de lagere school ligt de nadruk vooral op Muzische Vorming. Dit is niet ‘knutselen’ zoals 
de meeste mensen denken. Muzische Vorming bestaat uit 5 grote delen. 

Drama,beeld,muzisch taalgebruik,muzische opvoeding en bewegingsexpressie. Alle juffen,en 
meester uiteraard, zullen hieraan dus veel aandacht besteden. Om dit nog wat extra kracht 
bij te zetten, zal er na de paasvakantie een project plaatsvinden. Tijdens dit project zullen 
de kinderen van 1-2-3 samen allerlei activiteiten doen en de kids van 4-5 en 6 zullen ook  

samenhokken om muzische activiteiten uit te werken. 
Ook aan zorg is er al heel wat aandacht besteed dit schooljaar. Misschien hebben jullie de 

zorgbriefjes al eens gevonden in de agenda? Vergeet deze dan zeker niet terug aan de 
leerkracht te bezorgen. Deze briefjes worden immers bijgehouden in het dossier van uw 

kind. Natuurlijk hebben ook de kleuterjuffen niet stilgezeten. Zij zijn hard aan het werken    
aan een agendasysteem. Ook de kleutertjes zullen in de week na de paasvakantie allerlei    

activiteiten doen rond water.        

    Hey joeHey joeHey joeHey joe fiets je goe... fiets je goe... fiets je goe... fiets je goe... 
Het fietsexamen heeft een nieuwe 
naam gekregen! Op 19 mei is het 
weer zover. Wij zoeken nog 
ouders om te komen helpen. Je 
mag je altijd aanmelden bij de 
mensen van de verkeersgroep. 
  


