
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kling Klokjes Kling Klokjes Kling Klokjes Kling Klokjes …    
          
    De kerstklokken luiden al volop in 
de Twijg. In alle klassen wordt volop 
gevierd rond de kerstboom. Het wordt 
een super-gezellige boel met pakjes en 
leuke activiteiten. Zo gaan de kleuters 
heerlijke croques eten op een bedje 
van kerstliedjes. In het vierde leerjaar 
eten ze hotdogs en voeren ze een 
spetterend kersttoneel op. In andere 
klassen wordt er film gekeken, er 
worden spelletjes gespeeld, … Zo zou 
het eigenlijk altijd moeten zijn…  
Toch staan we ook even stil bij de 
mensen die nu, in deze vrieskou, op 
straat moeten leven. We kunnen het 
ons maar moeilijk voorstellen hoe erg 
dat moet zijn… Misschien kunnen we in 
deze advent voor die mensen een 
tandje bijsteken… 

       De overgang        De overgang        De overgang        De overgang … 

 
Grote Grote Grote Grote veranderingen hebben dikwijls een 
grote invloed op onze kinderen. Dat weten 
de juffen van de derde kleuterklas en het 
eerste leerjaar maar al te goed.  
Daarom doen ze doorheen het jaar geregeld 
activiteiten waarbij de kleuters al kennis 
kunnen maken met het dagelijkse leven in 
het eerste leerjaar. Zo willen de juffen de 
“drempelvrees” aanzienlijk verkleinen. 
Op 3 december 2009 organiseerden ze 
samen een lekkere kookactiviteit. De kids 
mochten overheerlijke “Zwarte 
Pietbeschuiten” klaarmaken.  
Nadien werden de resultaten meedogenloos 
naar binnen gewerkt door onze kleine 
veelvraatjes!  
                                            MmmJammie!MmmJammie!MmmJammie!MmmJammie!    

                    Verkeersflash(y)Verkeersflash(y)Verkeersflash(y)Verkeersflash(y) 
Na de knappe prestatie van 4a, vorige 
maand, mogen we onze nieuwe STER 
VAN DE MAAND bekend maken… Dat is 
de klas die het hoogste percentage 
“fluodragers” haalde in december… Deze 
kinderen worden niet alleen de ster van 
de maand (deze maand dus de 
KERSTSTER!), ze krijgen ook een 
prachtige gouden wisselbeker. Dat leuke 
idee kwam trouwens van de kinderen zelf. 
Ze beslisten dit op de leerlingenraad. Op 
onze website kan je de glunderende 
gezichten èn de beker bewonderen! 
Oeps… bijna vergeten… De winnaars zijn 

de leerlingen van 5B5B5B5B bij meester Wim bij meester Wim bij meester Wim bij meester Wim!  

          GEFELICIGEFELICIGEFELICIGEFELICI----TAART!TAART!TAART!TAART! 

 
 
We zijn en blijven ook volgend jaar een MOS-
school. Dat wil zeggen dat we de natuur hoog 
in het vaandel dragen. Zo willen we in 2010 
nog eens extra de aandacht vestigen op het 
recycleren van batterijen.  
Het gaat er namelijk niet alleen om dat we 
batterijen inzamelen, we kunnen er als school 
ook beter van worden. Zo krijgen we namelijk 
een punt per kilo ingezamelde batterijen.  
Met die punten kan de school allerlei leuk 
materiaal aanschaffen voor de leerlingen…  
Breng dus massaal batterijen binnen! Niet 
enkel gewone batterijen zijn belangrijk, ook 
lege accu’s van GSM’s, draagbare computers, 
scheermachines, radio’s, camera’s, …  
Om jullie alvast te motiveren: deze super-
coole fiets is 800 punten waard! We gaan er 
voor!  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor in uw agendaVoor in uw agendaVoor in uw agendaVoor in uw agenda    
ma 4-1-2010:   eerste schooldag 
ma 11-1-2010:   L.S. gaat zwemmen 
                  (zwemzak niet vergeten!) 
za 23-1-2010:   catecheseweekend   
                  vormelingen 
di 26-1-2010:    ouderraadvergadering 
za 30-1-2010:   SPAGHETTIAVOND vanaf  
                 16u00 (niet meer ’s middags!)   
 

                    LeerlingenraadLeerlingenraadLeerlingenraadLeerlingenraad    
Op onze schoolwebsite, vindt u via 
de button “informatie” op de 
homepage het vaste stekje van de 
leerlingenraad terug. U kan er 
kennis maken met de verschillende 
leden. Verder vindt u ook de 
verslagen terug van deze 
vergaderingen.  
Er worden heel wat zinvolle dingen 
besproken tijdens deze 
vergaderingen. Lees hierover dus 
alles op de site. 
 
Interessant weetje: 
Ook andere scholen hebben onze 
verslagen al gevonden op internet 
en willen hún leerlingenraad nu ook 
op onze manier gaan organiseren! 

En of we goed bezig zijn!...En of we goed bezig zijn!...En of we goed bezig zijn!...En of we goed bezig zijn!...                     

Week van de goede voornemensWeek van de goede voornemensWeek van de goede voornemensWeek van de goede voornemens    
    

Bij een nieuwjaarsbrief horen goede voornemens. We beloven 
elkaar dat we het ene nooit meer, het andere altijd en nog 

andere dingen heel soms nog zullen doen.  
De werkgroep verbondenheid wil dit moment dan ook aangrijpen 
om een nieuwe themaweek te organiseren voor de hele school. 
De “week van de goede voornemens” start op maandag 4 

januari 2010. In alle klassen zal hier rond worden gewerkt. We 
zullen onder meer nog even de werking van het patattenhuisje in 
de verf zetten, werken rond samen spelen, samen plezier maken, 

enz…  
Dat zijn alvast onze goede voornemens…  

En die van u?...  ;-)  

(R)apport(e)!(R)apport(e)!(R)apport(e)!(R)apport(e)!    
Heel wat suikertantes vragen rond deze Heel wat suikertantes vragen rond deze Heel wat suikertantes vragen rond deze Heel wat suikertantes vragen rond deze 
periode nperiode nperiode nperiode naar de rapporten. Op die manier aar de rapporten. Op die manier aar de rapporten. Op die manier aar de rapporten. Op die manier 
willen ze hun fortuin besteden binnen hun willen ze hun fortuin besteden binnen hun willen ze hun fortuin besteden binnen hun willen ze hun fortuin besteden binnen hun 
eigen stamboom. We kunnen dit alleen eigen stamboom. We kunnen dit alleen eigen stamboom. We kunnen dit alleen eigen stamboom. We kunnen dit alleen 

maar aanmoedigen. maar aanmoedigen. maar aanmoedigen. maar aanmoedigen.     

Wat we nog kunnen aanmoedigenWat we nog kunnen aanmoedigenWat we nog kunnen aanmoedigenWat we nog kunnen aanmoedigen is het  is het  is het  is het 
feit dat ons rapport steeds meer een feit dat ons rapport steeds meer een feit dat ons rapport steeds meer een feit dat ons rapport steeds meer een 

medium is dat op onze leerlingen is gericht. medium is dat op onze leerlingen is gericht. medium is dat op onze leerlingen is gericht. medium is dat op onze leerlingen is gericht. 
We werkWe werkWe werkWe werken met aandachtscodes, voegen en met aandachtscodes, voegen en met aandachtscodes, voegen en met aandachtscodes, voegen 
extra zinnetjes bij, geven plusjes en extra zinnetjes bij, geven plusjes en extra zinnetjes bij, geven plusjes en extra zinnetjes bij, geven plusjes en 

minnetjes op muzische vakken i.p.v. punten, minnetjes op muzische vakken i.p.v. punten, minnetjes op muzische vakken i.p.v. punten, minnetjes op muzische vakken i.p.v. punten, 
…        

Bovendien willen we hen nu ook zelf vragen Bovendien willen we hen nu ook zelf vragen Bovendien willen we hen nu ook zelf vragen Bovendien willen we hen nu ook zelf vragen 
om hun rapport te ondertekenen. Op die om hun rapport te ondertekenen. Op die om hun rapport te ondertekenen. Op die om hun rapport te ondertekenen. Op die 
manier hopen we dat ze zich ook meer manier hopen we dat ze zich ook meer manier hopen we dat ze zich ook meer manier hopen we dat ze zich ook meer 

verantwoordelijk voeleverantwoordelijk voeleverantwoordelijk voeleverantwoordelijk voelen voor hun n voor hun n voor hun n voor hun 
resultaten. resultaten. resultaten. resultaten.     

    
Wie had ooit gedacht dat de kids (op) hun Wie had ooit gedacht dat de kids (op) hun Wie had ooit gedacht dat de kids (op) hun Wie had ooit gedacht dat de kids (op) hun 

rapport zouden mogen tekenen? rapport zouden mogen tekenen? rapport zouden mogen tekenen? rapport zouden mogen tekenen?     

Een gelukkig Een gelukkig Een gelukkig Een gelukkig 
kerstfeest en kerstfeest en kerstfeest en kerstfeest en 

een een een een 
ZAAAAALIG ZAAAAALIG ZAAAAALIG ZAAAAALIG 

2010201020102010…    


