
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jong Leven …   
Uiteraard hadden we allemaal wel gemerkt 

dat Juf An en juf Katrin “hoe langer hoe 

zwanger” werden. We zijn dan ook erg blij 

met het heuglijke nieuws dat we uit beide 

kampen mochten ontvangen. Hieronder alvast 

de eerste details: 

Op 15 februari 2010 zag Arke het leven. Het 

eerste zoontje van juf An is met zijn 51 cm en 

3910 grammetjes een gezonde kerel! Zusje Joke 

is alvast in de wolken met haar kleine 

speelkameraadje! 

 

Het moet het jaar van de jongens zijn, want ook 

juf Katrin zorgde voor een flinke vent: Daan. 

Dat wonder gebeurde op 22 februari 2010. 

Daantje liet meteen zijn wereldkampioen-allures 

zien in zijn 53 cm en 3920 gram! Ferre zal 

binnenkort graag zijn speelgoed delen met die 

kleine broer! 

 

Mensen die graag een berichtje laten aan beide 

juffen, kunnen hiervoor terecht op het 

secretariaat. De wensen komen dan zeker op de 

juiste plaats terecht!       

Wie schrijft die blijft … 

( … graag hangen in cafés … ) 

 

Van 13 tot 28 maart is het weer 

Jeugdboekenweek. Dit jaar werd voor het 

thema “kinderrechten” gekozen.  

Ongetwijfeld zal ook de juf of meester van uw 

kind dit thema even belichten aan de hand van 

een boeiende selectie aangepaste jeugdboeken.  

 

Misschien kan het ook een leuke aanzet zijn 

om thuis, binnen dit thema, nog wat extra te 

lezen.  

Bibliobusbezoekers kunnen leestips en andere 

info opsnorren via onderstaande links.  

www.jeugdboekenweek.be 

www.stichtinglezen.be  

 

en onthoud vooral: 

Wie niet leest, is er geweest! 

Verkeers-stunt! 
De leerlingen van 5B blijven onaantastbaar 

leider in het dragen van de fluo hesjes. ELKE 

DAG slagen ze er in om (op een zeldzame 

uitzondering na) met hun HELE KLAS een fluo 

hesje te dragen.  

Wat hun grote geheim is? Ze werken SAMEN. 

Ze spreken elkaar aan als iemand het hesje eens 

is vergeten. Ze helpen elkaar hier aan te 

denken. Het is dan ook over-verdiend dat de 

trofee in hun klas blijft staan.  

Meester Wim blinkt van trots en fierheid en 

bestelt alvast 13 standbeelden voor op de 

speelplaats! 

PROFICIAT!!! 

  

 3de       - Quiz  
 

 

Op 6 maart is het weer zo ver! Een turnzaal 

vol ploegen uit Wijgmaal en omstreken zal de 

hersencellen samen leggen. Het denkzweet zal 

van de ruiten en muren druipen. Dit vochtverlies 

zal ontegensprekelijk moeten worden 

gecompenseerd door de deelnemers. Laat echter 

NET DAAR de valkuil zitten… 

Sta mij toe hier even uit te pakken met de 

treffende volkswijsheid: “Als de wijn is in de 

man, zit de wijsheid in de kan!” 

 

Het belooft dus alweer een onvergetelijke 

avond te worden!  

 

Een tip aan de organisatie voor volgend jaar: 

misschien een “Quiz-Taxi” voorzien om de 

mensen thuis te brengen?  ;-)  

Voor je agenda! 

06-3   3
de
 ODR-Quiz 

16-3   Info overgang 3
de
 kl – 1ste leerjaar 

19-3   Pedagogische studiedag 
23-3   Oudercontact K.S. (2,5-3-4 jarigen) 

24-3   Oudercontact K.S. (2,5-3-4 jarigen) 

26-3   Rapport lagere school 

29-3   Vastenvoettocht lagere school 

30-3   Oudercontact lagere school 

30-3   Ouderpraatcafé 

31-3   Schoolviering  



Pizza Mari-O(DR) 
Deze maand organiseert de oudervereniging voor het 

eerst een pizzaverkoop. De praktische kant van dit 

hele evenement kan u binnenkort via de schooltas 

verwachten. Onthoud alvast dat de afhaaldag 

voorzien is op 2 april. (Dat is vrijdag voor de 

paasvakantie) 

Deze actie is uiteraard vrijblijvend. Toch willen we 

voor de deelnemers even schetsen waar de 

opbrengst voor bedoeld is.  

De ODR ondersteunt tal van activiteiten die wegens 

de maximumfactuur anders onmogelijk zouden zijn. 

Zo financieren zij onder meer het transport bij 

culturele of sportieve activiteiten. Vergeet ook niet 

dat er jaarlijks grote bedragen naar pedagogische 

extra’s gaan.  

Om op deze manier het pedagogische en culturele 

plaatje interessanter te kunnen maken voor al onze 

leerlingen, is er dus geld nodig.  

 

Tegen de honger is er ook eten nodig.  

Vandaar deze heerlijke win-win-actie!  

Steunen maar! 

Veel Volk 
 

Met de regelmaat van de klok duiken in de 

Twijg stagiaires op in allerhande formaten en 

vormen, kleuren en variaties. Hieronder een 

kleine bloemlezing voor de maand maart.  

 

In de tweede en de derde kleuterklas wordt 

gedurende februari en maart een project 

uitgewerkt rond taalinitiatie. Schrik dus niet 

als je kleuter bij het verkeerslicht roept: 

“Attention, het is rouge!”. 
  

Hou zonen en dochters in de 

vakantiemaanden langs Franse stranden dus 

maar extra in de gaten!  

 

Bij juf Barbara loopt deze maand een project 

rond audio-visuele media. De kleuters 

werken rond geluiden, beelden, filmpjes, …  

 

Doe alvast het licht aan, zodat ze zien wat 

ze zeggen…  

 

Men zou haast denken dat er niet meer 

gewerkt moet worden door onze 

kleuterjuffen.  

Niets is echter minder waar. Deze stages 

zorgen voor heel wat extra leermomenten, 

zowel voor de kleuters en de stagiaires, 

maar niet in het minst voor onze juffen.  

 

Prachtig toch!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerklasje 

 

U merkte misschien al hoe er in de kleuterschool 

intussen het één en het ander is veranderd.  

Juf Nicole verhuisde naar een andere gang met haar 

klas. Waar eerst juf Nicole zat, vinden we nu juf 

Sarina terug.  

Zij zal de allerkleinste kleuters opvangen in het 

zomerklasje. In dit lokaal is ook een toilet voorzien. 

Vandaar de logische wissel.  

 

Momenteel zijn ze nog niet met erg veel, maar daar zal 

zeker verandering in komen naarmate het jaar vordert 

en de zon harder begint te schijnen.  

De kindjes die nu al bij juf Sarina zitten, kunnen op het 

zonlicht van de juf zelf rekenen.  

 

Gezellig zeg!  

 Linke links @ site dot Twijg 
 
We kregen van enkele ouders boeiende weblinks 

door. Het heeft ons geïnspireerd om een 

uitbreiding aan onze eigen website te breien.  

 

Het gaat hier voornamelijk over oefensites, 

huiswerksites, …  

Toch is er ook aandacht voor internetveiligheid 

en dergelijke.  

 

Momenteel is dit werk “in progress” maar 

weldra zal u hier terecht kunnen via onze 

website.  

 

Heb je zelf nog tips, leuke links, … Aarzel dan 

niet om ze door te sturen naar ons secretariaat.  

 

“Vele kleintjes maken een groot,” zei de mug en 
ze deed een plasje in de zee. 
 

Bedankt voor de samenwerking! 

EIN, ZWEI, POLIZEI… 

Het zesde leerjaar laat best al een snor groeien. Zij 

bezoeken op 11 maart het politiehuis in Leuven. Daar 

zullen ze “Big Brother” live aan het werk zien op het 

reuzescherm, ze zullen op een motor mogen zitten, in 

overvalwagens neuzen en vooral … aan den lijve 

meemaken wat het betekent om in de cel te zitten. 

  

Hopelijk raken ze niet verleid door de sirenes… ;-) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Medisch zijn” vs “medicijn” 
 

Leerkrachten mogen niet zomaar medicijnen 

toedienen aan kinderen.  

Deze mogen enkel worden toegediend mits 

attesten die medisch zijn.  

 

Het is een erg complexe wetgeving waarin we 

met onze school proberen een duidelijke weg 

te banen voor ouders en leerkrachten.  

 

We menen die weg gevonden te hebben in een 

nieuw systeem van medicatiebriefjes. Die 

briefjes zullen gelijkend zijn aan de 

afwezigheidsbriefjes.  

 

Binnenkort volgt hierover een uitgebreide 

infobrief.  

IK – ZINAL – SNEEUW 
 

De spanning stijgt ten top deze maand. De 

zesdeklassers maken zich op om te gaan skiën in 

het Zwitserse Zinal. 

 

Onder begeleiding van twee rotte, oude … euhm 

… twee oude rotten in de sneeuwklassologie 

(meester Geert en meester Wim), staan onze 

oudste leerlingen op het punt om de reis van 

hun leven te gaan maken.  

 

Bekijk ze nog eens goed allemaal, want bij hun 

aankomst op 25 maart zal je hen mogelijk niet 

meer herkennen... Volg hun avonturen op de site 

en aan de valven!  
 

Vertrekken doen ze op 15 maart. Laat ons 

hopen dat de trein tijdig in het station toekomt! 

 

     There’s no business like     

        SNOWbusiness! 

 

Camping Middelbaar Sluit! 

Het is officieel gedaan met kamperen voor mensen die 

hun kinderen willen inschrijven in Don Bosco Haacht.  

Vanaf dit jaar wordt gewerkt met een call-center, net 

zoals in alle Leuvense scholen.  

U zal deze call-girls kunnen bereiken via 011-565303. 

 

Wenst u meer info? Doe dan één van volgende dingen: 

GA:    16 maart info-avond DBH om 20u 

KIJK:   www.donboscohaacht-ms.be  

MAIL:  jlenfant@dbhaacht.be  

BEL:    016/61.79.50 
 

     Zorg (Dat je er bijijijij bent!) 

Nu juf An thuis geniet van haar 

gezinsuitbreiding, zit ons zorgteam natuurlijk 

niet stil. We kregen hiervoor versterking van juf 

Aagje. Hieronder even een overzichtje van de 

activiteiten die worden georganiseerd binnen ons 

zorgbeleid in deze periode.  

 

LVS-testen lagere school. 

In alle klassen van de lagere school werden 

testen spelling en wiskunde afgenomen in functie 

van het leerlingvolgsysteem. Deze testen komen 

twee maal per jaar aan bod. We houden een 

curve bij doorheen de hele schoolloopbaan om de 

vorderingen van elk kind te kunnen volgen.  

Deze info wordt dan besproken op het MDO. 

(Een overleg tussen leerkracht, CLB, Zorg en 

directie) 

 

CITO-test 2
de
 kleuterklas 

Deze test is specifiek gericht op de ontwikkeling 

van kinderen in de tweede kleuterklas. De juffen 

krijgen hierdoor een zicht over de mate waarop 

de kleuters kunnen ordenen. Dit kadert dan weer 

binnen het voorbereidend rekenen.  

 

TOETERS 3
de
 kleuterklas 

Ook in de derde kleuterklas wordt getest op 

maat. De toetertest helpt de juffen bepalen op 

welk ontwikkelingsvlak de kleuters wel of niet 

klaar zijn voor het eerste leerjaar, op welke 

domeinen er kan worden bijgestuurd, …  

 

Voor meer info kan u steeds terecht bij de 

klasleerkracht en bij onze zorgankers.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOS + Vasten = … 

Dat het Vasten is, weet hopelijk iedereen wel. 

Tijdens die periode willen we de kinderen vragen om 

eens extra moeite te doen om sober te leven. 

Minder snoepen (Niet snoepen?), minder frisdrank, 

minder luxe, … Op die manier willen we VOELEN 

wat het is om minder te hebben. Ook zetten we ons 

extra in voor de mensen die het minder goed 

hebben. Dit jaar lopen we een vastenvoettocht voor 

ons schoolproject in Polen. Bovendien delen we de 

opbrengst met het Haïti-project 1212.  

 

Wat heeft dit nu met MOS te maken? Nee, we 

gaan de kinderen geen mos laten eten tijdens de 

vastenperiode, wees gerust. Wel willen we de 

kinderen aanzetten om WATER te drinken tijdens 

de tweede week van maart. We willen dan ook 

vragen om een genaamtekende beker of drinkbus 

mee te brengen en andere drankjes thuis te laten.  

 

We zijn benieuwd of de kinderen deze uitdaging 

aankunnen. Hopelijk kunnen we ook op uw steun 

rekenen!  

P.S. ENKEL lagere school! 

Toneel en accidenten… 
 

In het kader van Verbondenheid waren 

enkele toneelopvoeringen gepland. Het 

vierde en vijfde leerjaar zou gaan 

kijken naar “zusje”. Deze opvoering 

viel echter in het water omdat tijdens 

een voorgaande opvoering een radiator 

op iemands been was gekletterd. De 

zaak werd stilgelegd en de volgende 

opvoering gecancelled.  

Hopelijk heeft het zesde leerjaar meer 

geluk. Zij gaan op twee maart naar 

“Straff” kijken.  

Geen twijfel mogelijk dat dit een straf 

stuk zal zijn! 

Prijsvraag!! Wie is Wie? GOK en WIN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven zie je Arke en Daan. Of is het Daan en Arke? Raad juist en win een afgeknabbelde suikerboon 

en een volle pamper!  

Komen en gaan 

Dat meester Wim na de Paasvakantie tijdelijk voor een andere roeping kiest, wist iedereen intussen. 

Hij zal de redactie van Klasse onveilig gaan maken. Samen met een redactieteam van veertig 

mensen is hij verantwoordelijk voor Klasse voor Ouders, Yeti, de nieuwsbrief Ouders Xtra, Klasse 

voor leraren, …  

Uiteraard zal dit vertrek uitgebreid worden gevierd in 5B. Dat grote feest zal doorgaan van 1 april 

tot en met 2 april. (GEEN GRAP!!) De 5 B’ers gaan dan een lessenmarathon combineren met een 

sleep-over vol verrassingen…  

Ook de nieuwe juf zal er bij zijn dan! Die nieuwe juf heet juf Marlies. 

Zij is zeker geen onbekende voor de school. Ze werkte enkele jaren  

geleden reeds in de Twijg. Verder ontdekten we ook nog deze info: 

 

• Ze is 25 jaar, heeft grijs-groene ogen en meet 1m68  

• Dansen is haar passie, ze is ook dansjuf en houdt vooral van R&B 

• Buiten kinderen van het 5
de
 leerjaar, eet ze ook graag Mexicaans 

• Als ze de Lotto won, zou ze gaan reizen. Haar favoriete land is 

Plopsaland …  

• Moest deze spontane babbeljuf naar een onbewoond eiland trekken 

zou ze muziek en muggenzalf meenemen. 

 

Dat komt helemaal goed daar in het vijfde. We wensen juf Marlies een 

heerlijke tijd in de Twijg!  

    


