
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SponsortochtSponsortochtSponsortochtSponsortocht fam. Goris fam. Goris fam. Goris fam. Goris    
        RECORDBEDRAG!!!        RECORDBEDRAG!!!        RECORDBEDRAG!!!        RECORDBEDRAG!!!    
                        
Alle kinderen van onze school hebben hun hart 
laten zien aan mensen in nood. Ze gingen 
fietsen, steppen, go-carten en wandelen om geld 
te verzamelen. Dat geld, maar liefst 4263,28 
euro, mocht juf Sarah fier overhandigen aan 
Roland en Betty Goris. Zij kunnen met dat geld 
beginnen aan de heropbouw van hun afgebrande 
huis.  
We wensen hen heel veel succes en geluk in de 
toekomst.  
Maar meer dan wat ook willen we jullie 
bedanken, ouders, familie en sympathisanten, 
voor jullie warme schenkingen! 
 
                                                                                BEDANKT!!BEDANKT!!BEDANKT!!BEDANKT!!    

GRATIS FRUIT OP SCHOOL?GRATIS FRUIT OP SCHOOL?GRATIS FRUIT OP SCHOOL?GRATIS FRUIT OP SCHOOL? 
    
De Europese Commissie, de De Europese Commissie, de De Europese Commissie, de De Europese Commissie, de Vlaamse Vlaamse Vlaamse Vlaamse     
overheid en de fruitdistributie maken overheid en de fruitdistributie maken overheid en de fruitdistributie maken overheid en de fruitdistributie maken     
vanaf volgend schooljaar geld vrij om de vanaf volgend schooljaar geld vrij om de vanaf volgend schooljaar geld vrij om de vanaf volgend schooljaar geld vrij om de 
consumptie van groenten en fruit consumptie van groenten en fruit consumptie van groenten en fruit consumptie van groenten en fruit op school te op school te op school te op school te 
stimuleren.stimuleren.stimuleren.stimuleren.    Basisscholen (kleuter en lager) die Basisscholen (kleuter en lager) die Basisscholen (kleuter en lager) die Basisscholen (kleuter en lager) die 
voor 30 weken een abonnement met een voor 30 weken een abonnement met een voor 30 weken een abonnement met een voor 30 weken een abonnement met een 
handelaar afsluiten,handelaar afsluiten,handelaar afsluiten,handelaar afsluiten,    zullen kunnen genieten zullen kunnen genieten zullen kunnen genieten zullen kunnen genieten 
van een korting van € 4 per deelnemende van een korting van € 4 per deelnemende van een korting van € 4 per deelnemende van een korting van € 4 per deelnemende 
leerling.leerling.leerling.leerling.  
 
Eerder merkten enkele ouders op, in de krant, 
dat de overheid fruit gratis zou maken voor 
alle leerlingen. Dat blijkt spijtig genoeg niet 
echt het geval te zijn. Er is enkel sprake van 
een korting. Onze kinderen zouden toch nog 
moeten betalen. Bovendien horen we dat heel 
wat scholen met overschotten blijven zitten. 
Daarom kiezen we er voorlopig voor om hier 
niet mee in te stappenniet mee in te stappenniet mee in te stappenniet mee in te stappen. 

Niets mag u echter tegenhouden om regelmatig 
een gezond stuk fruit in huis te halen! 
                    SMAKELIJK!SMAKELIJK!SMAKELIJK!SMAKELIJK! 

VOORDRACHT VOORDRACHT VOORDRACHT VOORDRACHT     
                Di Di Di Di 6 oktober 20u306 oktober 20u306 oktober 20u306 oktober 20u30    
 
Wil je nog eens een bevestigende uitleg of een 
verhelderende verdieping rond “omgaan met “omgaan met “omgaan met “omgaan met 
gevoelensgevoelensgevoelensgevoelens bij kinderen bij kinderen bij kinderen bij kinderen”””” horen? Dan moet je 
zeker je agenda vrij houden op 6 oktober.  
U vriendelijk aangeboden door de ouderraad! 
 
Spreker: Mevr. Ida Dom 
(kinderpsychologe/gedragstherapeute) 

WEEK VAN HET BOSWEEK VAN HET BOSWEEK VAN HET BOSWEEK VAN HET BOS    
Van 11 tot 18 oktober is het officieel de “week “week “week “week 
van het bos”van het bos”van het bos”van het bos”.  
Tijdens die week liggen de bossen er prachtig bij 
en onze kinderen staan op de eerste rij om 
hiervan te gaan genieten! 
1, 2 en 31, 2 en 31, 2 en 31, 2 en 3 doen dit op donderdag 15 oktoberdonderdag 15 oktoberdonderdag 15 oktoberdonderdag 15 oktober. De 
dag nadiendag nadiendag nadiendag nadien is het aan 4, 5 en 64, 5 en 64, 5 en 64, 5 en 6.  
De kleuterskleuterskleuterskleuters trekken er ergens diezelfde week op 
uit om in Wijgmaal op zoek te gaan naar 
bossige herfstkleuren en herfstige boskleuren! 
 

VOOR JE AGENDA!!VOOR JE AGENDA!!VOOR JE AGENDA!!VOOR JE AGENDA!!    
 
Ma Ma Ma Ma 5555/10/10/10/10 Facultatieve verlofdag 
    
Vrij 23/10Vrij 23/10Vrij 23/10Vrij 23/10 Rapport L.S. 
 
Di Di Di Di 27272727/10/10/10/10 Individueel oudercontact L.S. 
 
Woe Woe Woe Woe 28282828/10/10/10/10  Individueel oudercontact K.S. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

S.O.S.S.O.S.S.O.S.S.O.S.    
Euh ... Neen hoor, dit is geen 

noodoproep. Deze afkorting staat voor 
Sport Op SchoolSport Op SchoolSport Op SchoolSport Op School. In oktober starten 
de wekelijkse sportsessies voor onze 

leerlingen na de schooluren. Tijdens het 
eerste trimester zijn de kids van het 
eerste tot het derde leerjaareerste tot het derde leerjaareerste tot het derde leerjaareerste tot het derde leerjaar aan de 

beurt.  
Er zijn alvast vier sessies in oktober: 

dinsdag 6, 13, 20 en 27.dinsdag 6, 13, 20 en 27.dinsdag 6, 13, 20 en 27.dinsdag 6, 13, 20 en 27.  
 

Veel plezier gewenst! 

EVEN AANDACHT!EVEN AANDACHT!EVEN AANDACHT!EVEN AANDACHT!    

Voor de ouders van nieuwe leerlingen willen we nog 
even toelichten hoe onze leerlingen de school verlaten.  
Na de eerste beleerste beleerste beleerste bel eindigen de lessen. De lagere school 
komt dan samen op de speelplaats. Er worden rijen 
gevormd. Bij de tweede beltweede beltweede beltweede bel vertrekt achteraan een 
fietsersrij. Zij komen onder begeleiding langs de 
Ursulinenstraat naar de hoofdingang. Eens deze rij is 
gepasseerd, komen ook de voetgangers buiten.  
Ouders die hun kinderen op de speelplaats of aan  
de klas komen ophalen, mogen nadien binnen.  
Om de veiligheid van onze kinderen te garanderen, 
willen we u vragen om genoeg ruimte te laten zodat 
deze rijen vlot kunnen passeren.  
 
Alvast bedankt voor de samenwerking!     

JIPPIE!! KERMIS!!JIPPIE!! KERMIS!!JIPPIE!! KERMIS!!JIPPIE!! KERMIS!!    

Wie niet gemerkt heeft dat het in Wijgmaal 
kermis was, is mogelijk blind of keek halsstarrig 
de verkeerde kant op!  
In de Twijg lustten de kleinsten er wel pap van. 
De tweede en derde kleuterklas mochten samen 
met het eerste leerjaar, op maandag 21 maandag 21 maandag 21 maandag 21 
septembseptembseptembseptemberererer, nog een paar toertjes draaien op de 
draaimolen.  
De juffen moesten bij het terugwandelen hun 
uiterste best doen om de dronkengedraaide 
kinderen in een rechte rij te houden!  
 
Het laatste uur van de schooldag werden ALLE 
kinderen getrakteerd op een heerlijk vanillevanillevanillevanille----ijsjeijsjeijsjeijsje, 
al dan niet met “gekleurde bollekes”.  
 

                                                    SCHLURREP!! SCHLURREP!! SCHLURREP!! SCHLURREP!!     
HUP MET DE BEENTJESHUP MET DE BEENTJESHUP MET DE BEENTJESHUP MET DE BEENTJES    

Dat er in de Twijg alleen maar straffe gasten en coole grieten 
zitten, wisten we al langer! Of ze op sportief vlak ook hun mannetje 
kunnen staan, mogen ze heel binnenkort bewijzen op de jaarlijkse 
veldloop.  
Op dinsdag 6 oktober gaan 4, 5 en 6 MET DE FIETS naar Wespelaar 
om zich te meten met hun leeftijdsgenoten van de scholen in de 
buurt.  
Het zijn doorgaans de besten die winnen, maar wij vinden vooral 
MEEDOEN belangrijk!  

                        VEEL SUCCES !VEEL SUCCES !VEEL SUCCES !VEEL SUCCES !    

En de winnaars zijn ...En de winnaars zijn ...En de winnaars zijn ...En de winnaars zijn ...    
Vlak voor de grote vakantie, op het einde van vorig 
schooljaar, vroegen we aan onze kinderen om een 
mooie tekening te kleuren en voor het raam te 
hangen. Op die manier konden we de naam van onze 
school een beetje in de verf zetten.  
Enkele juffen met een hele goede speurneus slopen in 
september stiekem langs alle huizen. Uit alle kinderen 
die een affiche hadden gehangen, werden uiteindelijk 
zes kinderen geloot. Hier zijn de winnaars: 
 
NoraNoraNoraNora (2de leerjaar), SiebeSiebeSiebeSiebe (2de leerjaar), Sara Sara Sara Sara (1ste 
leerjaar), NielNielNielNiel (2de kleuterklas B), FloreFloreFloreFlore (3de 
kleuterklas) en CasCasCasCas (2de kleuterklas A) 

      PROFICIAT!! 



 
 
 
 


