
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PATER DAMIAANPATER DAMIAANPATER DAMIAANPATER DAMIAAN    
    
                            De leerlingen van het vijfde  
  leerjaar beseffen maar al te goed  
waarom Jozef De Veuster na al die  
jaren heilig is verklaard door de paus. Ze gingen 
op 26 oktober zelf een kijkje nemen in het 
“Damiaanmuseum” in Tremelo.  
Ze leerden niet alleen alle details en 
eigenaardigheden van het leven van de heilige 
man, ze leerden ook dat een oude bekende 
tegenwoordig gidst in het museum.  
Onze voormalige directeur, Jos Pardon, doet dat 
trouwens heel erg goed.  
Een aanrader om eens met het gezin binnen te 
duikelen!  
Geniet alvast van een voorproevertje via de 
fotoreeks op onze website!     

VELDLOOP WESPELAARVELDLOOP WESPELAARVELDLOOP WESPELAARVELDLOOP WESPELAAR    

In de vorige nieuwsbrief keken we vol spanning 
uit naar de prestaties van onze Twijgenaartjes 
tijdens de jaarlijkse veldloop in Wespelaar.  

Intussen kunnen we jullie met trots meedelen 
dat onze Wijgmaalse helden het hun 
leeftijdsgenoten niet makkelijk hebben 
gemaakt. Iedereen heeft enorm hard zijn best 
gedaan. PROFICIAT ALLEMAAL! 

Een eervolle vermelding gaat zeker uit naar 
Elias Verbinnen uit 5a en Charlotte Strauven 
uit 4a, want die twee atleten haalden zelfs 
het podium!  

Er wordt gefluisterd dat deze twee, tijdens 
het lopen, dachten dat hun juf achter hen aan 
kwam. Je zou voor minder lopen voor je leven! 

EEN SUPER-PRESTATIE!! 
 

Webnieuws!Webnieuws!Webnieuws!Webnieuws!    
Op zoek naar didactisch verantwoorde 
computerprogramma’s om leerstof op  
een leuke manier in te oefenen? Download dan 
onderstaande programma’s. Ze zijn bruikbaar in 
alle klassen van de lagere school en houden de 
vorderingen van je kinderen bij! Ideaal materiaal 
waarbij mama en papa achteraf kunnen zien wat 
hun koters hebben gemaakt, welke fouten, ... 
www.woordkasteel.com 
(Hier vindt u woordkasteel èn sommenplaneet)  
www.onlineklas.nl   

Spooktocht en DierenspeurtochtSpooktocht en DierenspeurtochtSpooktocht en DierenspeurtochtSpooktocht en Dierenspeurtocht    
    
Zin in een mysterieus gezinswandelingetje? Dan Zin in een mysterieus gezinswandelingetje? Dan Zin in een mysterieus gezinswandelingetje? Dan Zin in een mysterieus gezinswandelingetje? Dan 
moet u zeker meedoen met onze speurmoet u zeker meedoen met onze speurmoet u zeker meedoen met onze speurmoet u zeker meedoen met onze speur---- en  en  en  en 
spooktocht op zaterdag 14 novembspooktocht op zaterdag 14 novembspooktocht op zaterdag 14 novembspooktocht op zaterdag 14 novemberererer 2009.  2009.  2009.  2009.     
    
We verwachten alle deelnemers voor de We verwachten alle deelnemers voor de We verwachten alle deelnemers voor de We verwachten alle deelnemers voor de 
speurtocht om 17u en de deelnemers voor de speurtocht om 17u en de deelnemers voor de speurtocht om 17u en de deelnemers voor de speurtocht om 17u en de deelnemers voor de 
spooktocht om 19u op de speelplaats. spooktocht om 19u op de speelplaats. spooktocht om 19u op de speelplaats. spooktocht om 19u op de speelplaats.     
    
Meedoen kost €2. (Inclusief een lekkere tas Meedoen kost €2. (Inclusief een lekkere tas Meedoen kost €2. (Inclusief een lekkere tas Meedoen kost €2. (Inclusief een lekkere tas 
soep!) Nietsoep!) Nietsoep!) Nietsoep!) Niet----wandelaars kunnen een lekkere wandelaars kunnen een lekkere wandelaars kunnen een lekkere wandelaars kunnen een lekkere 
snack eten en iets drinken... snack eten en iets drinken... snack eten en iets drinken... snack eten en iets drinken...     

EEND OP ONTDEKKINGEEND OP ONTDEKKINGEEND OP ONTDEKKINGEEND OP ONTDEKKING    
Dat eenden geen gewone beestjes zijn, 
weten onze kleuters maar al te goed. Dat 
geheim willen ze enkel met de grootouders 
delen! (Sorry mama en papa!)  
Op donderdag 19 november mogen die 
oma’s en opa’s vanaf 13u onze school 
binnen. Het prachtige eendenoptreden start 
om 13u30.  
De ouders zullen zich tevreden moeten 
stellen met de foto’s achteraf!     OpenluchtklasOpenluchtklasOpenluchtklasOpenluchtklas----nieuws...nieuws...nieuws...nieuws...    

Gezien het beperkte budget dat nog aan de 
ouders mag worden gevraagd door de 
maximumfactuur, wil de school nog wat 
extra activiteiten plannen om het nodige 
restbedrag te bekostigen. Binnenkort staat 
er een wafelverkoop op het programma en er 
komt ook nog een leuke filmnamiddag aan. 
Verdere info hierover volgt ! 
Ook nog even vermelden dat de spaghettidag 
verhuist van 23 januari naar 30 januari 2010.   

VOOR JE AGENDA!!VOOR JE AGENDA!!VOOR JE AGENDA!!VOOR JE AGENDA!!    
Woensdag 11 november: Vrije dag! 
 
Zaterdag 14 november: Speur- & spooktocht 
 
Donderdag 19 november: Grootouderfeest 
 
Woensdag 26 november: pedagogische                                                                                                            
                             studiedag  
GSM juf Sarah: 0479/66.05.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VerkeersVerkeersVerkeersVerkeers----flash(y)!flash(y)!flash(y)!flash(y)!    
Onze werkgroep “Verkeer” wil in de donkere 
wintermaanden de nadruk leggen op het dragen van de 
fluo hesjes. Het is erg belangrijk dat je gezien wordt in 
het verkeer! Ze maakten (met behulp van enkele 
kleuters als model en enkele vijfdeklassers als schilder) 
zeer opvallende fluo ventjes die her en der rond de 
school werden opgehangen. Zo willen we automobilisten 
duidelijk maken dat ze voorzichtig moeten rijden rondom 
onze school. Tegelijkertijd zijn deze mannetjes een 
herinnering voor onze kinderen om zeker hun hesje niet 
te vergeten!  

ZORG DAT JE OPVALT!! KLEUR DE TWIJG GEEL! 

 KRIEBELNIEUWS! 
In oktober werd onze hele school gescreend op 
luizen. We behaalden een heel mooi resultaat. 
Dat betekent dat zowel het kriebelteam als de 
mama’s en papa’s een dikke pluim verdienen! 
(Dan kunnen jullie dààr mee kriebelen... ) 
 
BEDANKT VOOR JULLIE INZET! 

RAPPORTWIJZIGING!! 
Tegenwoordig zien onze rapporten er een heel klein beetje anders 
uit. Misschien had u het nog niet gemerkt, maar er staat niet 
langer een “gemiddelde” vermeld. Waar vroeger GEM stond, 
staat nu GEW. Dat is geen drukfout. Het staat voor “gewenst 
minimum”. Dat is het minimum dat moet worden behaald om de 
geteste doelstelling te bereiken. Op die manier krijgen onze 
cijfers toch weer een stukje meer betekenis en inhoud... 
Voor verdere vragen verwijzen we iedereen graag door naar de 
klastitularis.   

KOMEN ETEN!!KOMEN ETEN!!KOMEN ETEN!!KOMEN ETEN!!    
In het leerkrachtenkorps van de Twijg zitten heel wat 
“Beste hobbykoks van Vlaanderen”. De Twijg werd 
vrijdag 30 oktober heel eventjes “Mijn Restaurant”. 
In allerlei klassen kon er naar hartenlust gesmikkeld 

en gesmakkeld worden...  
Zo maakten de kleuters eigenhandig enkele liters 

overheerlijke pompoensoeppompoensoeppompoensoeppompoensoep die ze met veel smaak door 
hun keelgaatjes lieten vloeien! 

In het vierde leerjaar stond wortelpuree met wortelpuree met wortelpuree met wortelpuree met 
gehaktballetjgehaktballetjgehaktballetjgehaktballetjeseseses op het menu. Jammie!! 

Weuttelpeteus!!! 
In het vijfde leerjaar moest nog een rekening worden 
vereffend. De beloofde barbecuebarbecuebarbecuebarbecue (na de sponsortocht) 

toverde heerlijke hamburgers tussen de broodjes! 
Geniet lekker na via de foto’s op de site! 

MOS in MOS in MOS in MOS in de Twijgde Twijgde Twijgde Twijg    
Nee, we hebben geen onkruidprobleem 
in de Ursulinenstraat! MOS staat voor 
Milieu Op School. Voor de vakantie 
openden we officieel onze MOS-

werking voor dit jaar met een knappe 
voorstelling van het 6de leerjaar. Het 
thema is “WATER”. We leerden 

waarvoor water zoal goed is, hoe het 
soms vervuild wordt, waar er soms te 
weinig of te veel water is in de wereld 
en wat de gevolgen dan zijn. We willen 
onze kinderen leren omgaan met water 

op een verantwoorde manier.  
De passende afsluiter deed hiervoor 
alvast een duit in het zakje. De kids 
genoten van een heerlijk glaasje water 
op onze spetterende waterreceptie!  

SCHOLLEKES! 

CHIRO WijgmaalCHIRO WijgmaalCHIRO WijgmaalCHIRO Wijgmaal    
Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de 
leiders van de Chiro zichzelf even 
voorstellen aan onze kinderen. De 
laatste twee uurtjes voor de 
vakantie begon, deden ze dat op een 
heel gepaste manier! Vol 
enthousiasme speelden ze pleinspelen 
met alle leerlingen van de lagere 
school.  
BEDANKT! HET WAS HEEL LEUK! 

SPORT OP SCHOOLSPORT OP SCHOOLSPORT OP SCHOOLSPORT OP SCHOOL    
De inschrijvingen voor de 
wekelijkse sportsessies waren zo 
een succes in 1, 2 en 3, dat de 
organisatoren een groep hebben 
moeten bijmaken! Onze kids 
deden al hockey, new games, 
baseball en circustechnieken.  
Op het programma voor november 
staan nog: 
10/11 voetbal 
17/11 atletiek 
24/11 mini-tennis 
 
    HUP MET DE BEENTJES!HUP MET DE BEENTJES!HUP MET DE BEENTJES!HUP MET DE BEENTJES! 


