
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie op pad ... 

Onze kleuters gingen op 27 april op uitstap. Ik kon het niet 
laten om toch even ter plaatse te gaan. Mijn eerste halte 
was in Horst. Daar trof ik dansende ridders en 
jonkvrouwen aan. Tot mijn grote verbazing durfden de 
stoere jongens en meisjes van de derde kleuterklas in de 
grote toren klauteren. De picknick was een heel gezellige 
bedoening op grote picknicklakens en gelukkig was het 
zonnetje van de partij. Jammer genoeg kon ik niet blijven 
voor de zoektocht naar de schat want ik wou mijn tocht 
verder zetten naar de kleinste schatten... Die vond ik niet 
in het bos...maar in Herselt! De kapoenen waren  druk 
bezig met smullen toen ik aankwam in het 
Ollemanshoekje. Na het eten stond er voor mij een bezoek 
aan de dieren op het programma (samen met de kindjes 
uiteraard). Wat een feest! Zo zagen we de ezel Ketchup en 
mochten we de schaapjes eten geven. Jammer genoeg 
mocht het pasgeboren lammetje nog niet buiten. Nadat 
ook de kippen voorzien waren van brood was het voor mij 
tijd om terug richting Wijgmaal te keren.  

Oeps... 

(it wasn’t me) 
 

Op maandagmorgen 26 april stonden alle kinderen 
mooi uitgedost in school…Even later was ik al 
druk in de weer met het maken van briefjes voor 
de ouders want…er was een vergissing gebeurd 
met de datum. De fotograaf had andere plannen. 
 
Voor alle duidelijkheid: de fotograaf komt op 
vrijdag 28 mei. Ik heb het nu twee keer dubbel 
nagekeken! 

Verkeersnieuws 
 

De week van 17 mei is het verkeersweek voor 
heel de school. Er zal dan een verkeerspark 

fonkelen op onze speelplaats. Het zesde leerjaar 
gaat voor het ‘hey- joe- fiets- je- goe’ diploma. 

 
 

Op donderdag 27 mei is er opnieuw een 
fietsgraveeractie. Zorg dat je erbij bent en breng 

zeker je SIS-kaart mee! 
 

Het vijfde leerjaar zal op 27 mei online meedoen 
aan de fietsverkeerstoets. 

 
Op maandag 31 mei zal er een vrachtwagen 

staan op de parking van de Spar. De kinderen 
van 4 en 6 kunnen dan even ervaren wat een 

‘dode hoek’ eigenlijk is. 
 

foto+ wandel+zoek+tocht = ODR 
 

De wandeltocht was een schot in de roos! Prachtig weer, 
leuke tocht, lekkere ijsjes, moeilijke vragen, heerlijke pita en 

hotdogs…wat willen we nog meer? 
Winnaar van de fotozoektocht: 

Vic Vandenberghe 1A 
Winnaars van de kleuterzoektocht: 

Arne en Nele Goossens 2A/K3A 
Nel en Cesar K2A 

Wannes Aerts K1A 
Lisa Vanderweyer 

 
Voor je agenda... 

4/05 bezoek 6e lj aan HDC 18/05 lezing ODR 

4/05 leerlingenraad  23/05 plechtige communie 

8/05 1e communie  24/05 vrije dag 

9/05 moederdag  25/05 2K dinomuseum 

13/05 vrije dag  27/05 fietsgraveeractie 

14/05 vrije dag  28/05 fotograaf 

17/05 vertrek zeeklassen 29/05 schoolfeest 

17/05 verkeersweek  31/05 dode hoekactie 

FEEST IN DE KERK 
 
Na lang oefenen is het eindelijk zover. Op 8 mei zullen de kinderen van 
het tweede leerjaar hun communie doen. Er is veel gezongen, 
geknutseld en bezonnen. Het belooft dus een mooie viering te worden. 
Ook de grote sloebers van het zesde vallen in de prijzen. Op zondag 23 
mei doen ook zij hun communie. 



Water…feest…school…water…school…feest… 
 

Dit jaar is er veel te doen geweest rond water. Het is dan ook heel logisch dat ook het thema van het 
schoolfeest ‘water’ is. Op 29 mei is het weer zover. De school (en Wijgmaal) staat in rep en roer 
want er is schoolfeest in De Twijg! Zorg zeker dat je erbij bent want het belooft een leuke namiddag 
te worden.                          

Groot wordenGroot wordenGroot wordenGroot worden    
 
Het is jullie ongetwijfeld al opgevallen… 
Onze school telt een heel aantal ‘jong 
volwassenen’ die bijna aan het einde van hun 
lagere school carrière zitten. Om hun al eens 
een voorproefje van het middelbaar te geven, 
gaat meester Geert op bezoek in het Heilig 
Drievuldigheidscollege. Dit leerzame 
uitstapje vindt plaats op dinsdag 4 mei in de 
voormiddag. Eens benieuwd wat ze vinden 
van een lesje Latijn of TO…Een verslagje 
volgt in de volgende nieuwsbrief! 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KleutersKleutersKleutersKleuters en hun juffen en hun juffen en hun juffen en hun juffen    
vertellen...vertellen...vertellen...vertellen...    

De tweede en derde kleuterklas maakten zelf enkele 
tekening die als verslag dienen van hun uitstapje… 
 

het kasteel van Horst 
 
 

de picknick en juf Sarah op bezoek 
 
 
 

na een lange tocht vinden we de schat 
 
De kleuters van Juf Nicole, juf Sarina, juf Barbara en juf Lut 
trokken samen naar kinderboerderij ‘Het Ollemanshoekje” in 
Herselt. Na een ritje op de bus en een lekkere wafel en 
chocomelk kregen onze kleuters een rondleiding op de boerderij. 
Daar zagen ze de varkens, de schapen, de kippen en de haan, de 
ezels en de ganzen. Gelukkig hadden de dieren reuze honger 
want de kleuters stonden te popelen om de diertjes te voederen. 
Het prachtige kleurenpallet van meneer Pauw  staat voor eeuwig 
op hun netvlies gebrand. Het allerleukste was natuurlijk het 
ravotten op de hooizolder!! Omdat we geluk hadden met het 
mooie weer aten we gezellig op het gras onze boterhamen op en 
speelden we nadien nog buiten met de go cars. Op de speelzolder 
konden de kapoenen zich uitleven met de bowlingbaan, 
poppenkast enz. 
Moe maar zeer tevreden keerden we terug naar school waar de 
mama’s,papa’s,oma’s of opa’s ons stonden op te wachten.  
 
 

        
TerTerTerTerug naar de oeug naar de oeug naar de oeug naar de oertijd..rtijd..rtijd..rtijd......                

    
    
De kleuters van juf Anita en juf De kleuters van juf Anita en juf De kleuters van juf Anita en juf De kleuters van juf Anita en juf 
Saskia gaan op 25 mei met de Saskia gaan op 25 mei met de Saskia gaan op 25 mei met de Saskia gaan op 25 mei met de 
teletijdmachine van de Magneet teletijdmachine van de Magneet teletijdmachine van de Magneet teletijdmachine van de Magneet 
op bezoek bij de Dino’s.op bezoek bij de Dino’s.op bezoek bij de Dino’s.op bezoek bij de Dino’s.    Dit zal Dit zal Dit zal Dit zal 
ongetwijfeld een dag zijn die ze ongetwijfeld een dag zijn die ze ongetwijfeld een dag zijn die ze ongetwijfeld een dag zijn die ze     
niet snel zullen vergeten. niet snel zullen vergeten. niet snel zullen vergeten. niet snel zullen vergeten.     



““““VerkeersVerkeersVerkeersVerkeersflash”flash”flash”flash”    
    
Er werd besloten deze maandEr werd besloten deze maandEr werd besloten deze maandEr werd besloten deze maand wat extra aandacht  wat extra aandacht  wat extra aandacht  wat extra aandacht te besteden te besteden te besteden te besteden aan het aan het aan het aan het 
dragen van hesjes bij de kleuters. Hieronder volgt een overzicht van dragen van hesjes bij de kleuters. Hieronder volgt een overzicht van dragen van hesjes bij de kleuters. Hieronder volgt een overzicht van dragen van hesjes bij de kleuters. Hieronder volgt een overzicht van de de de de 
kinderen die elke dag hun hesje droegen. Proficiat!!kinderen die elke dag hun hesje droegen. Proficiat!!kinderen die elke dag hun hesje droegen. Proficiat!!kinderen die elke dag hun hesje droegen. Proficiat!!                            
 
 

 
De beker van de lagere school blijft in 5B  staan vermits zij er nog steeds in slagen 
hun hesjes dagelijks aan te doen! Proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(H) Op naar de zee!! 
Juf Wendy en de vierdeklassers zijn er helemaal 
klaar voor. Op 17 mei vertrekken zij naar de zee. 

Er staan heel veel leuke activiteiten op het 
programma. Het zal een leerzame en toch 
ontspannende week worden. Hou zeker de 

website in de gaten want er zullen vast en zeker 
verslagen en foto’s op te zien zijn! 

SeksSeksSeksSeksualiteit op schoolualiteit op schoolualiteit op schoolualiteit op school    

Op 18 mei is er een lezing 
georganiseerd door de ouderraad. Start 
is voorzien om 20u30. Grijp deze kans 
om al je prangende vragen  aan Dhr. 
Paul Enzlin, seksuoloog, 
orthopedagoog en relatiedeskundige te 

stellen.                                     
 

Mama in de bloemetjes 

Op 9 mei schenken we allemaal aandacht aan alle 
lieve mama’s die elke dag opnieuw in de weer zijn 

voor de kinderen! Bedankt mama! 

BELANGRIJK!!! 
 
Het is decretaal bepaald dat leerlingen 
de laatste halve dag van het schooljaar 
GEEN school hebben. Gezien deze 
halve dag dit schooljaar op een 
woensdag valt, is er dus woensdag 30 
juni GEEN school voor uw kind(eren) 


