
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Spelllling? Spelllllllling?    

Spelling is voor heel wat kinderen een 
moeilijke brok in de lagere school.  
Wanneer schrijven we eigenlijk dubbele 
medeklinkers? Hoe zit dat nu weer met die 
“d” en “t” en “dt” en D.D.T. …  

We geloven erin dat de kinderen dit het best 
kunnen leren, wanneer de uitleg hier rond op 
school en thuis hetzelfde is.  

Daarom hebben onze zorgmensen op onze 
website enkele handige hulpschema’s 
geplaatst rond werkwoorden, hoorwoorden, 
regelwoorden, …  

Neem snel een kijkje op www.detwijg.be. Klik 
hiervoor op “informatie”, daarna “zorgteam” 
en vervolgens “spellingsregels”.  

Meer info via juf of meester! 

Sigi en Julia 
 
Schrijver Jan Simoen heeft enkele 
maanden geleden zijn nieuwe boek 
“Sigi en Julia” uitgebracht. Het is 
een geschift verhaal, geschreven door 
een nog geschiftere schrijver.  
De leerlingen van vijf en zes mogen 
maandag 22 februari op de eerste rij 
zitten wanneer Jan Simoen hierover 
komt vertellen.  
Geef die dag gerust stijfsel mee 
tegen de slappe lach… Het zou wel 
eens kunnen nodig zijn… 

VerkeersFLASH(y)VerkeersFLASH(y)VerkeersFLASH(y)VerkeersFLASH(y) 

Proficiat aan de nieuwe “ster van de 
maand”! Het waren alweer de 
leerlingen uit 5b5b5b5b (meester Wim) die de 
beste fluo-dragers waren. Ze mogen 
de trofee nog een maandje in hun klas 
laten staan!  
De uitdaging ligt nu bij de andere 
klassen… Doe jullie best … en draag 
die fluovest! 

Voor je agenda!Voor je agenda!Voor je agenda!Voor je agenda!    
Do 11Do 11Do 11Do 11----2    Carnaval kleuters2    Carnaval kleuters2    Carnaval kleuters2    Carnaval kleuters    
Vr 12Vr 12Vr 12Vr 12----2    Carnaval lagere school 2    Carnaval lagere school 2    Carnaval lagere school 2    Carnaval lagere school     
Di 23Di 23Di 23Di 23----2    Oudercontact 32    Oudercontact 32    Oudercontact 32    Oudercontact 3dededede    kleuterklaskleuterklaskleuterklaskleuterklas    
Do 24Do 24Do 24Do 24----2   Oudercontact 32   Oudercontact 32   Oudercontact 32   Oudercontact 3dededede kleuterklas kleuterklas kleuterklas kleuterklas    

(S)M.O.S.(sen) met WATER 
 
Doorheen het schooljaar is ons M.O.S.-thema 
“water”. Geregeld worden dan ook leuke lessen 
ingelast rond dit onderwerp.  
In het zesde leerjaar maakten de kinderen grote 
knutselwerken om hun themales rond de 
klimaatgordels af te ronden. Ze leerden hierbij 
vooral hoe water op verschillende manieren 
levensnoodzakelijk is. Binnenkort kan iedereen 
deze werken bewonderen bij de foto’s op onze 
site. 
In de tweede en derde kleuterklas mochten de 
kinderen experimenteren met water en ijs. Deze 
mini-wetenschappertjes leerden heel wat bij 
dankzij de leuke proefjes die ze met hun juf 
mochten uitvoeren!  
Van 9 tot 11 februari zullen de klassen van de 
lagere school allemaal werken rond water. 
Thema’s als “wauw, water” en “troubled 
waters” klinken alvast veelbelovend. 
Iemand een glaasje?Iemand een glaasje?Iemand een glaasje?Iemand een glaasje?            



Allemaal beestjesAllemaal beestjesAllemaal beestjesAllemaal beestjes… 

Hoewel … Het viel eigenlijk allemaal nogal 
mee. Al onze leerlingen werden weer aan 
een grondige “kriebelcheck” onderworpen. 
Zo proberen we, dankzij het kriebelteam, 
het luizenprobleem zo klein mogelijk te 

houden.  
Natuurlijk lukt dit niet zonder de hulp van 

de ouders. We willen jullie nog eens 
bedanken om dit vervelende kwaaltje 
samen met ons zo goed mee op te 

volgen!  
Voor meer info over hoe je luizen best 

aanpakt surf je best naar de 
schoolwebsite! 

En daarmee pasta! 
 
Langs deze weg willen we iedereen 
bedanken die onze jaarlijkse 
spaghettidag tot een succes heeft 
gemaakt.  
In de eerste plaats zijn dat 
natuurlijk de vele helpers! Zonder 
jullie krijgen we dit feest niet 
rond… Maar zonder hongerige 
magen hebben we natuurlijk ook 
geen feest… Dus: mama’s, papa’s, 
juffen, meesters, oma’s, opa’s, 
tantes, nonkels, kinderen, collega’s, 
neefjes, nichtjes, Chiro Wijgmaal, 
Olympia Wijgmaal, Pro Patria, 
Salons ’t Daelhoff, zussen, broers, 
oud-leerlingen, ex-collega’s,  buren, 
kennissen, …  
BEDANKT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de drempel dragenOver de drempel dragenOver de drempel dragenOver de drempel dragen… 

In het kader van het verlagen van de 
drempel van de derde kleuterklas naar het 
eerste leerjaar, staken de juffen weer enkele 
leuke activiteiten in elkaar. Er werd 
klasdoorbrekend gewerkt rond cijfers.  

De kleuters en jongste leerlingen leerden bij 
terwijl ze speelden met puzzels, triomino’s, 
Rummicub, ganzenbord, … 
 
Het wordt stilaan één grote, gezellige  
familie, daar bij die 5- en 6-jarigen!                     

Medisch Centrum WijgmaalMedisch Centrum WijgmaalMedisch Centrum WijgmaalMedisch Centrum Wijgmaal    
De Twijg leek de laatste weken wel het 
decor voor Medisch Centrum West, de 
populaire ziekenhuisserie uit lang vervlogen 
tijden.  
Bij juf Saskia en juf Anita kwam de dokter 
op bezoek. Alle kleuters werden grondig 
onderzocht … en heel gezond bevonden!  
In de klas van juf Krista werden de eerste 
zorgen toegediend door Johan (papa van 
Jennifer) en Annemie (mama van Karen). 
De kleuters gingen “ingewikkeld” naar 
huis… 
Bij juf Wendy leerden de kinderen over 
luizen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe 
leven ze? Onze tienjarige experts weten er 
alles van. Als afsluiter knutselden ze 
reuzenluizen in klei. Brr… Kriebelig!        



 

GEZOCHT!GEZOCHT!GEZOCHT!GEZOCHT!    
De donkerste periode van de winter is 
voorbij. Nu het al wat langer licht is, 
komen her en der verloren voorwerpen 
boven drijven. Of beter nog: gevonden 
voorwerpen! We hebben mutsen, sjaals, 
handschoenen, broeken, jassen, truien, 
hesjes, … in de aanbieding. Kom graag 
eens snuffelen in de inkomhal of er iets 
bekends tussen zit. Kledij die echt te 
lang blijft hangen zal aan spullenhulp 

worden geschonken.  
We willen toch nog eens een warme 

oproep doen om ALLE kledij te 
naamtekenen.  

Downlo@dTIPDownlo@dTIPDownlo@dTIPDownlo@dTIP    
Niets is leuker dan leren terwijl je op 
de computer speelt! Bovendien is 
werken op pc opgenomen binnen de 
leergebiedoverschrijdende eindtermen 
I.C.T. .  
Hiervoor hoeft niemand dure 
softwarepakketten aan te kopen. Je 
vindt heel wat goede programma’s, op 
niveau, op internet.  
Kris Fostier ontwikkelde een pakket 
leuke spelletjes per leerjaar. Je kan ze 
hier downloaden: 
http://users.telenet.be/Fostier/spelletjes/ 

                                
                                School Olympics School Olympics School Olympics School Olympics     
    
Binnenkort start de School Olympicsactie weer. 
Dat is een organisatie van het B.O.I.C. om 
kinderen meer sport op school te gunnen. 
Hiervoor mogen de kinderen vrijblijvend potloden 
verkopen. Per verkocht potlood gaat anderhalve 
euro naar de school. Meester Guy kan met dit 
totaalbedrag dan voordelig turnmateriaal kopen 
of sportdagen sponsoren. Op die manier blijft 
de kostprijs van leuke activiteiten laag en 
kunnen we ze blijven aanbieden.  
Een extra weetje: de 400 bestverkopende 
klassen mogen GRATIS naar Walibi met hun juf 
of meester!  
info: www.schoololympics.be  


