
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout Feu , Tout Flamme...  
 
“Flamme” is de naam van ons nascholingsproject rond 
taalinitiatie Frans. Enkele collega’s volgden een heel jaar 
deze cursus en gaven hun virus door aan de rest van het 
team.  
We kregen op deze manier heel wat leuke ideeën om vanaf 
volgend schooljaar in de hele school op een speelse manier 
met die andere taal bezig te zijn.  
Kèske tu me vertel daar? Dans toet l’école? 
Wie wie! Van in de kleuterklasjes tot bovenaan  
de lagere school! 
Soit, bon, alors... Meer info volgend schooljaar! 

Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal, 016/44.63.48, 0478/94.92.34, fax: 016/44.86.45, directie.detwijg@gmail.com, detwijg.secret@skynet.be 

Verkeersflits!   
 
Op maandag 25 mei kregen het 4de, 5de  en 6de leerjaar een praktijkles omtrent ‘veilig 
fietsen in de buurt van vrachtwagens’ . Er stond een gigantische vrachtwagen op de 
parking van de Spar geparkeerd. De bestuurder gaf ons heel wat uitleg en tips!  Om 
de beurt mochten de kinderen ook in de cabine plaatsnemen of rond de vrachtwagen 
circuleren. 
Zo konden alle kinderen zelf ondervinden wat de dode hoek van een vrachtwagen is! 
Onze kinderen waren onder de indruk over de grootte van de ruimte rond de 
vrachtwagen waar de chauffeur je niet kan zien! ‘Extra uitkijken in de buurt van 
vrachtwagens!’ ...  een verkeersles die onze kinderen nog lang zal bijblijven én die 
hen opnieuw een stukje weerbaarder maakt in het verkeer! Missie geslaagd! 
 
 “De Twijg zit in stap 4 van het Octopusplan, als eerste school in Leuven… We 
hebben dit jaar geprobeerd om de zwakke plekken en knelpunten op de schoolroutes 
en in de schoolomgeving eenvoudig op te lijsten. De kers op de taart is een interactief 
kaartje van de schoolomgeving waarop de resultaten online te zien zijn. 
Vanaf september is het de beurt aan de ouders: ook zij kunnen knelpunten 
identificeren die op dit moment een hinderpaal vormen voor een veilige, zelfstandige 
verplaatsing van kinderen van en naar school.  
Je hoort nog van ons. Kijk alvast op www.octopusplan.be voor meer info.” 
 
Belangrijk: Alleen de fietsers van 4,5 en 6 mogen 's avonds langs de groene poort 
achteraan naar buiten. 
Alle andere kinderen gaan met de voetgangersrij of fietsrij langs de hoofdingang naar 
buiten of gaan naar de kido of worden door hun ouders afgehaald op de speelplaats. 
 

Octo -Push jij 
dit project mee 

met ons? 

Leerlingen raad 
In mei hielden we onze 
tweede leerlingenraad 
dit schooljaar.  
We praatten onder 
andere over de 
afspraken die we 
maakten vorige 
vergadering. De 
leerlingenraad kreeg 
exclusief de affiche en 
het verloop van het 
schoolfeest 
voorgeschoteld! Verder 
hadden ze nog enkele 
leuke suggesties en 
ideeën. 
Je kan dit alles nalezen 
via de schoolwebsite bij 
"informatie" en dan 
doorklikken naar 
"leerlingenraad".  
We sluiten dit jaar 
feestelijk af op maandag 
29 juni 2009. De leden 
van de leerlingenraad 
worden dan getrakteerd 
op een knisperige 
receptie! 

Iedereen telt mee!  
Op 20 juni is het zo ver! De werkgroep verbondenheid trekt samen met de ouderraad 
en het hele schoolteam alle registers open tijdens ons spetterende schoolfeest! 
En óf iedereen meetelt in de Twijg!! Kom onze speelplaats maar eens bewonderen. 
De kleurige lijnen dansen vrolijk van het ene spelletje naar het andere. Onze kinderen 
kunnen een treinspoor volgen over het hele terrein, er zijn prachtige hinkelparken 
aangebracht, er kan lustig worden geknikkerd in speciale knikkertegels, er is een 
sprintbaan, een kleurrijk reuzenganzenspel, de basketpalen zien er weer splinternieuw 
uit, ...  
Bovendien leerden onze leerlingen hun ruzies uitpraten in het “patattenhuisje”. Wie in 
de puree zit, duikt er even binnen en lost de ruzie op.  
Op deze manier bieden wij een alternatief voor ruzie, pesten, ...  
Kom dus zeker meespelen en vieren... Voor meer info verwijzen we u graag door naar 
de affiches en flyers, en onze website natuurlijk!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouderpraatcafé  
 
Op maandag 29 juni  
(20u30) houdt onze 
ouderraad haar laatste 
ouderpraatcafé van het 
schooljaar. Op het 
programma staat onder 
andere een reisverslag 
van de Polenreis die 
meester Wim deed in 
functie van ons 
Vastenproject. Ook Mieke 
Lambrechts van Ter Bank 
komt daar even het project 
verder uitdiepen.  
We haalden een hele 
grote som geld bij elkaar 
en daarom willen we 
iedereen goed informeren 
over wat er juist met die 
Wijgmaalse centjes 
gebeurt!  

 Afscheid nemen...  
Aan alle mooie liedjes komt uiteindelijk een 
einde. Het schooljaar zit er weer op. Voor de 
kinderen van het zesde leerjaar betekent dit 
een nieuwe stap in hun leven.  
Zij steken een hele afscheidsshow in elkaar 
voor hun ouders en familie op vrijdag 26 juni .  
 
Andere mensen die dit afscheid graag mee 
vieren, nodigen we uit op de afscheidsviering 
in de kerk op woensdag 24 juni  om 9u30.  
 

 Dinsdag 30 juni  
De laatste schooldag is de 
school uit om 12u! 
Wie graag nog één van de 
leerkrachten spreekt, kan een 
afspraak maken tussen 12u en 
13u.  

Dit verbodsbord telt voor één 
keer niet voor de leerlingen van 
4, 5 en 6. Zij gaan op dinsdag 
23 juni  een avontuurlijke 
schoolreis beleven op het militair 
domein van Leopoldsburg.  
Op uw plaatsen.... ‘UST! 

 Niet onder de gordel!  
 
Wie durft beweren dat kinderen van de Twijg 
niet sportief zijn, moeten we toch stevig 
tegenspreken!  
Op dinsdag 23 juni  gaan het eerste en 
tweede leerjaar enkele fikse kilometers 
wandelen rond Tervuren. Daar wordt nu al 
voor de elfde keer de Gordel voor Scholen 
georganiseerd. Deze keer zijn wij ook van de 
partij! 
Het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 
volgen het voorbeeld van de eerste graad. Ook 
zij gordelen mee. Zij kiezen echter voor de 
“Harley Trapperson” (ook wel “fiets”). Deze 
atleten gaan er helemaal voor op donderdag 
25 juni.   
Na hun sportieve prestatie kunnen onze 
leerlingen bovendien ook deelnemen aan 
super-leuke randactiviteiten zoals klimmen, 
speleoboxen, ...  
Gordels aan dus en we geven er een lap op! 

 We vliegen er in... patat!  
 
Belofte maakt schuld. En daarom maken wij 
frietjes voor alle kinderen van de Twijg...  
Na hun ongelofelijke opruimactie in Wijgmaal 
hadden we deze belofte al gemaakt... Hoog tijd 
om hier dus werk van te maken! 
Vrijdag 19 juni mag iedereen dus zijn 
boterhammen thuis laten...  
Voor de allerkleinsten  
die thuis nog gaan rusten  
na de middag  
voorzien we al een portie 
 “patat” tegen half twaalf...  
Mmmmm .... 

SLEEP-IN 
De kleuters van de derde 
kleuterklas sluiten hun 
kleutercarrière gezellig af. 
Ze blijven lekker slapen 
onder de vleugels van de juf 
op school op dinsdag 23 
juni.  

 S.O.S. VERMIST… 
In de loop van dit jaar lieten heel wat kinderen allerlei  
materiaal achter op school. We vonden jassen, truien,  
mutsen, kousen, gymschoenen, brooddozen, …  
We leggen alles nog tot de laatste schooldag  
“ten toon” zodat iedereen de kans heeft om die  
vermiste spullen terug te vinden. Wat achter blijft  
zullen we aan een goed doel schenken.  
We kunnen er mogelijk heel wat mensen gelukkig mee maken… 

 MAANDAG 29 JUNI  
 
GEEN ZWEMMEN !!! 
 
(Het zwembad is namelijk  
gesloten…)  

SPORTDAG  
Alle kleuters leggen best hun beste sportkledij al klaar tegen 
donderdag 25 juni . De juffen voorzien nog een grote sportdag 
voor onze jongste Twijgenaartjes. Meer info volgt… 


