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Verkeer/ octopus 
- De kinderen van 4+ 5 + 6 plaatsen hun fiets terug achteraan op de parking sinds vorige week. 
Warme oproep aan de ouders om de doorgang op straat vrij te houden als de fietsrij passeert. 
Voor de veiligheid van de kinderen willen we nog enkele afspraken maken ivm de nieuwe 
parking: aan de leerlingen van 4, 5 en 6 die met de fiets komen willen we vragen om af te 
stappen eens ze de houten poort binnen zijn. Aan de ouders willen we vragen om niet op deze 
parking te parkeren. 
 
- 11 mei tot 15 mei: verkeersweek, met daarin : 
verkeerswandelingen  ,fietsvaardigheid , verkeerslessen , fietscontrole , fietsexamen , 
dodehoekactie. 
 
- "Fietsexamen voor klas 5 en 6 op woensdag 13 mei: assistentie gezocht! 
Op 13 mei leggen klas 5 en 6 een uitgestippelde fietsroute in Wijgmaal af. Tijdens die route 
worden hun fietsvaardigheden getest. Om alles veilig te laten verlopen, hebben we nog een 
aantal begeleiders nodig: mama's, papa's, grootouders die op een aantal cruciale punten in ons 
dorp de fietskennis van onze leerlingen helpen bijschaven. 
Geïnteresseerd om een paar uur vrij te maken om hen op te leiden tot weerbare fietsers? Geef 
je naam én mailadres door via directie.detwijg@gmail.com of hverschuere@skynet.be. Je 
krijgt van ons tekst en uitleg van wat we precies verwachten. Afsrpaak op 
woensdagvoormiddag 13 mei tijdens schooltijd. 
Alvast bedankt, enne, verkeershesje aantrekken!"  
 
- dinsdag 19 mei: theaterstuk "Wow ! Wat een verkeer!" voor al de  
  kleuters. 
  
- In samenspraak met Kido, blijft voor en na school het fietsenrek open uit praktische 
overweging. We raden dan ook aan om geen fietsen achter te laten zonder dat ze met een slot 
vasthangen. Tijdens de schooluren gaat het fietsenrek wel op slot. Na schooltijd blijft het tot 
19.00 uur open. Kido- kids brengen dus best een slot mee. 
 
 
 
 
 
 



Verbondenheid 
'Infoavond 'Kids op het net: veilig of niet', een gratis initiatief van de Leuvense 
Preventiedienst. 
De info-avond met toneelvoorstelling 'Bad Girlz Rule' (over cyberpesten) vindt plaats op 
woensdag 13 mei 2009 om 20u in het Wagenhuys, Brusselsestraat 63 in Leuven. 
Reservatie is aanbevolen en kan bij preventie@leuven.be of 016/21 06 93.  
Meer info op http://www.leuven.be/preventie. 
De nieuwe 'verbonden'-speelplaats is een feit! 
Foto's zijn te bewonderen op onze website en dank je wel voor alle helpende handen! 
 
Schoolreizen 
- 12 mei: de kleuters van juf Anita, juf Saskia en juf Katrin gaan op schoolreis naar de 
Olmense Zoo. 
- donderdag 28 mei: schoolreis naar de kinderboerderij (juf Lut, juf Barbara en juf Nicole). 
 
Communie 
Op 9 mei doen 20 kinderen van het tweede leerjaar hun eerste communie in de St.-
Hadrianuskerk in Wijgmaal.  Proficiat aan jullie allemaal! 
 

Andere 
5 mei: workshop 'ik kan toveren' in de klas van juf Katrin. 
13 - 24 mei komt juf Sara stage lopen in de klas van juf Katrin. 
Het eerste leerjaar gaat op maandag 4 mei mee zwemmen 
(ze nemen de beurt van het vierde leerjaar over, omdat zij op zeeklassen zijn). 
 
Zeeklassen 
De vierdeklassers gaan op zeeklas van 4 tot 8 mei in Middelkerke. 
 
Medisch onderzoek 
Dinsdag 28 april krijgen de 1ste  kleuterklassen van juf Lut en juf Barbara een medisch 
onderzoek op school. 
 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 29 mei 2009. 
 
Infoavond schoolrijpheid 
12 mei om 20.00 uur is er voor de ouders van de kleuters uit de 3de kleuterklas een infoavond 
ivm schoolrijpheid en de overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar. Op deze avond 
kan u ook een praatje slaan met de juffen van de 3de kleuterklassen, de juffen van het 1ste 
leerjaar, Kristel Michiels van het CLB en juf Mia van de zorg. 
. 
De digitale pen 
De vrije school De Bosstraat uit Wilsele-Putkapel heeft onder het Edufiks-project enkele 
ontdekkoffers uitgewerkt rond ‘de digitale pen’. Alle zesdeklassers van de scholen van de 
scholengemeenschap (waaronder De Twijg) krijgen tijdens de tweede week van mei zo’n 
koffer mee naar school. Hierin zitten een heleboel opdrachten die de leerlingen met de pen 
moeten uitvoeren. Meer info? Bezoek de digi-penblog: http://edufiks2.wordpress.com/ 
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