
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee oud-leerlingen in WK voetbal! 

Zaterdag en zondag 15 en 16 oktober, werd de 

internationale finale van de Danone Nations Cup 

gespeeld. In Parijs! 

Aan de aftrap voor de Belgische selectie stonden 

ONZE twee voetballers Lukas Vanderhulst en 

Nils Nieki. Een unicum voor onze school! Nog 

nooit waren wij in deze stunt geslaagd. Vorig 

schooljaar wonnen we de nationale finale. Daarom 

mochten onze helden nu spelen in een schitterend 

stadion en op een onwaarschijnlijke grasmat. De 

thuishaven van PSG: Stade de France! 

Lukas en Nils werden luid aangemoedigd door een 

horde Belgische en buitenlandse supporters. Ook 

de families van Lukas en Nils waren op het appel. 

Maar ook meester Guy, juf Caroline en juf Steffie 

gingen er een kijkje nemen. 

De Rode Danone Duivels hebben hun wedstrijd 

tegen Oekraïne schitterend afgesloten. Uitslag 1-0 

en een zeer welverdiende 25ste plaats voor ons 

land.  

Wij mogen natuurlijk onze thuisblijvers niet 

vergeten hé. Samen hebben zij er voor gezorgd dat 

Lukas en Nils hun droom konden verwezenlijken.  

Op naar de volgende  

editie! We weten nu 

dat het KAN!  

Go go Belgium! 

Voor je agenda! 
 

 

11/11 Vrije dag (Wapenstilstand) 

14/11 Week Van De Smaak 

25/11 Afhalen wafels, truffels … 

6/12 Sinterklaas op school 

16/12 Tocht door het donker 

21/12 Kerstviering 

23/12 Rapport 2 + Kerstfeestje in de klas 

24/12 Start kerstvakantie 

28/01 Spaghettifeest 

 

 

 

 

Je leest deze Twijgbrief ENKEL online. We kiezen er als 

MOS-school bewust voor om papier en inkt te besparen. 

Door deze actie sparen we jaarlijks 10.000 kopieën uit.  

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/bat-silhouette-halloween-decoration-46771/&bvm=bv.136593572,d.ZGg&psig=AFQjCNGUgzRgK42WBg6lvAm--hFin33JyQ&ust=1477485255578592
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/bat-silhouette-halloween-decoration-46771/&bvm=bv.136593572,d.ZGg&psig=AFQjCNGUgzRgK42WBg6lvAm--hFin33JyQ&ust=1477485255578592
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/bat-silhouette-halloween-decoration-46771/&bvm=bv.136593572,d.ZGg&psig=AFQjCNGUgzRgK42WBg6lvAm--hFin33JyQ&ust=1477485255578592


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oatstap no Leive” (Lees: “Uitstap naar Leuven”) 

Op dinsdag 4 oktober zijn 6A en 6B op uitstap naar Leuven geweest. We hebben een aantal gebouwen en 
plaatsen bezocht zoals: de Sint-Pieterskerk, de Universiteitsbibliotheek, de Quick en het Groot-Begijnhof. We 
hebben een hoop bijgeleerd! Voor we naar Leuven gingen, moesten we natuurlijk eerst wat meer te weten komen, 
bv. dat het stadhuis een gebouw is in Brabantse gotiek en 238 grote beelden telt. We hebben ons goed 
geamuseerd en veel plezier gemaakt! 
(Emma 6A) 
 
De uitstap naar Leuven was heel leuk. Ik heb ook veel bijgeleerd. We hebben het stadhuis gezien. Samen 
klommen we op de toren van de bibliotheek. Daarna gingen we eten in de Quick. We waren met de fiets naar 
Leuven gegaan en we hebben het beeld Fonske gezien. Ook het begijnhof hebben we bezocht. We zagen ook 
Renée en de kotmadam. En we passeerden de Sint-Pieterskerk en de Sint-Michielskerk. Het was echt heel leuk.  
(Bas 6B) 
 
Het was heel leuk in Leuven, want ik wist ook veel nog niet. Eerst gingen we naar het ‘Fonske’ kijken. Toen gingen 
we naar de bibliotheektoren. We klommen helemaal tot de hoogste verdieping. We gingen ook naar de Sint-
Pieterskerk. Op de toren staat ook een mannetje. Daarna gingen we naar het Groot Begijnhof. Een begijntje leidde 
ons daar rond. Toen we helemaal rond waren, gingen we met de fiets terug naar school. Het was een hele leuke 
dag.  
(Norah 6B) 
 
Toen ik in Leuven aankwam, had ik er al direct een goed gevoel bij. Eerst en vooral zijn we naar het Fonske gaan 
kijken. De echte naam is ‘Fons Sapientiae’ en hij is het symbool voor de bron van de wijsheid, de eeuwige 
student. Daarna gingen we naar het stadhuis. We gingen er niet binnen zoals andere jaren. Nu gingen we naar de 
universiteitsbibliotheek. Boven aan de toren hadden we een prachtig uitzicht.  

(Bette 6B) 

 

Geheimen uit de eerste kleuterklas! 
WIST JE DAT… 

 we naar de boomgaard stapten en we appels plukten en 
proefden? 

 we van deze appels heerlijke appelmoes maakten? 
 we Goudlokje leerden kennen en berenpap smulden? 
 we op herfstwandeling gingen en veel herfst-dingetjes 

verzamelden? 
 Liesje en Plukkie onze poppenkastvriendjes zijn en op 

woensdag langskomen? 
 je van pompoenen kaboutersoep kan maken? 

 

Prettige herfstige groetjes, 
Juf Barbara en juf Lut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geluid van de fluit  
In het zesde leerjaar leren de kinderen blokfluit spelen. Deze traditie gaat al tientallen jaren 

mee. Wat de zesdeklassers daarvan vinden? Lees gerust mee.  

Ik vind het moeilijk maar wel leuk. Het is tof dat je dan even niet meer zo hard  
moet werken. Het is moeilijk om je vingers op al die gaatjes te zetten. Je moet  
ook niet te hard blazen want anders komen er geen mooie klanken uit. 
Thuis moet ik in mijn kamer blokfluit spelen want in de living mag dat niet. 
Het stoort te veel. Ik hoop dat ik nog vele leuke liedjes ga leren spelen. 
Cesar 6A 

 

Ik vind blokfluit leuk maar vooral de do is niet simpel. Ook de combinaties zijn  
moeilijk. Maar het is wel plezant om te doen. Ik ga dus nog veel oefenen. 
Bob 6A 
 
Ik vind het heel leuk. Maar het is wel moeilijk omdat je je vingers juist moet  
zetten en je mag niet te hard blazen. Ik wil er nog heel veel op oefenen zodat  
ik het beter kan. 
Jaan 6A 
 
Dit jaar zijn we begonnen met blokfluit spelen. We zijn nu al twee maanden bezig. Ik zelf vind het leuk, maar 
ik denk dat sommigen daar anders over denken.  Velen kunnen het al goed nu. We hebben veel noten 
geleerd en ik vond het heel leuk.  
Noah 6B 
 

Ik vind blokfluit spelen nogal moeilijk. Maar als je genoeg oefent, zal het wel lukken. Je moet blijven 

proberen en niet denken dat je het niet kan. Je moet blijven gaan, altijd! Lukt het dan toch nog niet? Vraag 

dan hulp aan je meester of juf. Mijn lievelingsliedje op blokfluit is ‘Een ster’ van Stan Van Samang.  

Sami 6B 

Webbenwevers uit 2B 

Tijdens de knutselles gingen we aan de slag met een nieuwe techniek: weven. We kregen een kastanje 

met stokjes door. We brachten zelf een bol wol mee. Daarna gingen we aan de slag. Hierboven zie je 

onze knappe spinnenwebben. 
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Op stap in Heverlee bos 
Op donderdag 13 oktober gingen we op bosuitstap naar het Zoet Water met de 
klassen 4, 5 en 6. We vertrokken om 9 uur. We reden een half uurtje met de bus. 
Na even wandelen kwamen we aan in het bos.  
Daar zagen we onze eerste paddenstoel : de bekerzwam.   
We zagen veel bomen en herfstvruchten. Een beetje verder kwamen we ook een 
hol tegen.  
We aten ons 10-uurtje bij een paardenwei.  
Na eventjes stappen mochten we leuke opdrachtjes doen, zoals bomen knuffelen, 
kleine bosdiertjes zoeken, een minuutje naar geluiden luisteren ... 
Bij een kapelletje aten we onze boterhammetjes. Daarna speelden we nog even bij 
de bron. Een uurtje later gingen we spelen in een grote speeltuin. Dat was 
superleuk! Om drie uur moesten we naar de rij komen. We stapten op de bus en 
reden terug naar huis.  
Het was een echte topdag! :-) 

Van Guus en Maxim   4A 

 

Snoteitjes en griezelbrood! 

Wij kijken al uit naar vrijdag … Dan staat er een lekker en griezelig 
Halloweenontbijt op ons te wachten. De kinderen van het 1ste en 2de 
leerjaar komen best met een lege maag naar school, anders worden de 
heksen boos en krijg je geen snottebel-eitjes … Wie wil, mag verkleed 
komen maar dat moet niet. Na het ontbijt kijken we nog naar een leuke film. 
Zijn jullie er klaar voor? 

 

Bezzzzzzige bijen! 
Wij hebben in onze klas over bijen geleerd. 
Imker Fil (de opa van Isis) is langsgeweest en heeft ons veel over de 
bijen verteld. We mochten vraagjes stellen. Er was ook een bijenkoningin 
in onze klas binnen gevlogen, maar zij was een beetje te vroeg. Anders 
hadden we die aan Fil kunnen tonen. 
We hebben honing geproefd. Heerlijk ! 
Isis heeft een echte bijenkorf meegebracht naar de klas. We hebben veel 
dingen geleerd die we nog niet wisten en we hebben ook naar de film Bee 
Movie gekeken. Tijdens de bijententoonstelling zijn er veel mama’s en 
papa’s in onze klas komen kijken. 
 

Isis en Nio 4a 

Geheimen uit de tweede kleuterklas! 
WIST JE DAT… 

 we met het mooie weer nog lang hebben kunnen genieten van 
onze zandbak en fietsjes? 

 juf Barbara een hele grote boomgaard heeft en we er zelf een 
appeltje konden plukken? 

 we in onze klas een heksenbos hebben waarin we kunnen 
spelen met allerlei heksenspullen? 

 
Knisperige heksengroetjes, 
juf Anita en juf Saskia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luizenplaag op school! 
In De Twijg is een enorme luizenplaag. Wist je dat je van 1 luis na een 
maand 300 neten kan krijgen als je er niets aan doet? Wij leren in onze 
klas wat je eraan kan doen! 
Wat doe je er tegen? Eerst met natkammen de luizen opsporen! Hoe ga 
te werk? Ga met je hoofd voorover in de pombak. Wrijf je haar vol 
conditioner. Kam de knopen uit je haar. Kam dan met de luizenkam van 
achter naar voor en van voor naar achter. Druk goed tegen je hoofd met 
de kam en veeg je kam elke keer af aan keukenpapier. Ben je klaar? 
Was je haar tot alle conditioner eruit is. Vertel het aan de juf of meester 
als je luizen hebt, want luizen houden van verhuizen. Gebruik ook een 
shampoo van de apotheek. Het beste is met silicone. Dat is zonder gif! 
Doe de lakens, kleren en knuffels in de wasmachine op 60° of stop ze in 
de diepvriezer! 
Wil je geen luizen meer op bezoek? Leen geen hoedje of kammen uit 
aan andere kinderen. 

Douwe en Arjen 4a 
 

Op stap in Heverlee bos (deel 3) 
Het vierde, het vijfde en het zesde zijn donderdag 13 oktober naar de Zoete 
Waters op uitstap geweest. Eerst heeft het vijfde een wandeling met 
opdrachten gemaakt. Dan hebben we boterhammen gegeten bij de kapel van 
O.L.V. Van Steenbergen. Dan hebben we onze drinkbussen gevuld bij de bron 
met bronwater. Daar hebben we ook nog gespeeld bij de bron. Toen zijn we 
verder gewandeld naar de speeltuin bij de parking van onze bussen. Dan zijn 
we terug naar school gegaan. Dat was een super leuke dag. 
Van Wannes en Toon, 5B 
 

 

Op stap in Heverlee bos (deel 2) 
Op donderdag 13 oktober gingen wij met de klas naar 
Heverleebos. Het was leuk! We namen een rugzak mee. Op 
school stond iedereen te popelen. Eenmaal aangekomen 
moesten we een stukje wandelen. Toen kregen we een blad 
papier met vragen … Na een tijdje wandelen mochten we eten 
bij een kapelletje. Toen we klaar waren gingen we naar het 
bronnetje kijken. Daarna gingen we naar de speeltuin. Dat was 
leuk. Er was een parcours, een draaimolen, schommels en nog 
veel meer. Kortom een super-dag!!!     
(4b) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriebelteam in actie! 
De eerste kriebelcontrole zit er weeral op!  

Graag willen we alle kriebelmama’s een dikke 
dankjewel geven voor al het harde werk dat ze 
geleverd hebben! 

Denk eraan … blijf thuis goed controleren, 
indien nodig behandelen en lange haren in 
een staart doen. 

Het kriebelteam 

 

 Nieuwe smartboards! 
Goed nieuws voor de kinderen van juf Karla 

en juf Caroline! Zij krijgen na de 

herfstvakantie een splinternieuw digitaal 

schoolbord.  

De centjes daarvoor kregen we van het 

schoolbestuur.  

Dankjewel! 

Werkgroep I.C.T. 

Bezoek van  
“Merlijn de tovenaar” 

Op een mistige herfstdag, 

Kregen onze kleuters de slappe lach, 

Een heksje kwam met haar ‘borstel’ aangeland, 

De tovenaar werd hiervan heel ambetant!! 

Hij wilde haar allerlei trucs leren, 

Maar ons heksje wilde zich liever amuseren! 

Merlijn was helemaal niet blij, 

Hij zette ‘heksje’ wat opzij, 

Hij toonde zijn kunsten en liet wat zien, 

Van de kleuters kreeg hij 10/10! 

Hopelijk leert het ‘heksje’ dit allemaal, 

Maar voorlopig maakt ze vooral veel kabaal …… 

(3de kleuterklas) 

 

Griezelfeest 
Allemaal griezels bij elkaar, 

Maakten ‘heerlijke’ hapjes klaar! 

Een spin om op te eten, 

Een bebloede vinger niet vergeten, 

Spookjes in chocolade, 

En de rest dat kan je al raden: 

“Ze dansten op de kasteeltoren, 

En iedereen hoorde hen van verre 

komen …” 

3de kleuterklas 
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Op stap in Heverlee bos (deel 4) 
 

Na ongeveer een half uurtje rijden kwamen we aan. Daar zagen we al mooie witte 

ganzen. Die zaten wel ver in het meer, maar toch waren we stiekem een beetje 

bang. Toen we voor de ingang van het bos stonden kregen we een bundeltje van 

de juffen. Toen we dat gekregen hadden mochten we groepjes maken van 3, 4 of 

5. Wij zaten samen in de groep met Bo. Dan gingen we naar het bos en kon het 

avontuur beginnen! Ze zeiden dat we alle bladeren en vruchten moesten zoeken 

die in onze bundel stonden, we konden daardoor een prijs winnen. Zo ging de dag 

door maar niemand had jammer genoeg de prijs gewonnen! Het was wel een 

topdag! 

Groetjes Evita en Nienke 5A :)  

We kwamen aan in het bos na een lange rit. We kregen onze bundel en we 

trokken in het bos. De juffen gaven ons een les over het bos. Toen kwamen we 

aan op onze stopplaats waar we ons koekje of fruit aten. Toen hadden de juffen 

een foto gemaakt van ons op een berg. En daarna gingen we naar een bronnetje 

en mochten in het moeras spelen. Daarna gingen we naar de speeltuin van de 

Zoete Waters, waar we speelden. Het was een toffe dag! 

Groeten Thomas en Brent 5A 

 

 

Allemaal de boom(gaard) in! 
Op dinsdag 4 oktober ging de instapklas op uitstap 

naar de Boomgaard. Met onze 2 bolderkarren stapten 

we richting de Meerstraat ... Wat hebben onze 

kapoenen genoten!  

We plukten er appels en peren, raapten noten en 

smulden natuurlijk onze buikjes vol met al dat heerlijk 

fruit! 

 

 

Pootjes tussen de nootjes! 
Op dinsdag 18 oktober maakten we een 

herfstwandeling. We vonden nootjes, 

kastanjes, blaadjes, takken en hoorden de 

blaadjes ritselen als we met onze laarzen 

erdoor stapten. We probeerden zelfs een 

boom omver te duwen, maar helaas…  

(De instapklas) 
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Spoorwegen en  
bedreigde dieren! 

 De derdeklassers wandelden samen naar de 
spoorweg in Wijgmaal. Hier leerden ze over 
het gevaar, maar ook over de signalen bij de 
spoorweg.  

 We werkten in het derde leerjaar ook rond 
het thema bedreigde dieren. De leerlingen 
maakten een spreekopdrachtje over hun 
lievelingsdier. Er was ook een 
tentoonstelling waar iedereen onze beestige 
klassen kon bewonderen!  

 We trokken samen naar het bos in Linden. 
Het was een prachtig bos waar de leerlingen 
super leuk in konden spelen.  

 

            Enkele reacties van onze reporters ... 
 

 

Er zijn 3 treinen langs 
gekomen en we hebben 
veel bijgeleerd. We hebben 
geleerd dat als er een bord 
staat met een trein op, dan 
zijn er geen slagbomen. 

Marjolein 3B 

Wij zijn met heel de klas 

naar de spoorwegen 

geweest. Juf Nan heeft 

ons uitleg gegeven over 

borden, lichten en treinen. 

Ik vond dat wel leuk. 

Ward 3A 

We zijn met het derde 
leerjaar naar de 
spoorweg geweest. We 
leerden over de bel, licht 
en camera. Het was leuk! 
Julie 3B 

 

Op woensdagnamiddag 

hebben we een tentoonstelling 

gemaakt. De mama’s en 

papa’s mochten komen kijken. 

Iedereen van onze klas mocht 

iets vertellen over een 

lievelingsdier. Daarvan kregen 

we later ook een blad hoe 

goed we het gedaan hadden! 

Daan 3A 

Ik vond het 
spreekopdrachtje 
heel leuk omdat 
je er veel van kon 
leren. 
Matteo 3B 

We hebben veel geleerd over de 
bedreigde dieren. We hebben 
erg veel bijgeleerd: waarom 
dieren bedreigd zijn, hoe dieren 
uitsterven, hoe we weten hoe 
uitgestorven dieren eruit zagen. 
Ik vond het heeeel leuk! 

Nina 3B 

VERKEERSFLASH! 
 
Het schooljaar werd al trappend ingezet met onze 
mini-gordel. Het was genieten van het 
gezelschap, de natuur en het mooie weer Wie zin 
had mocht achteraf picknicken op school. 

Vrijdag 16 september vierden we 10 jaar 
strapdag! We dansten samen met Octopus het 
straplied. De kinderen kregen die dag een 
kleurrijk armbandje mee naar huis. 

Na de herfstvakantie start onze flitscampagne 

tot aan de krokusvakantie. We maken de 

kinderen bewust van de zichtbaarheid en het 

dragen van hun fluohesje. 

Werkgroep Verkeer 
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De Luizenknop: 

Hoe geraak ik 

van luizen af? 

Wat doe ik als 

mijn kind luizen 

heeft? 

Volg de 

Facebookpagina’s 

van ‘De Twijg’ en 

‘Ouders De Twijg’. 

OOK als je zelf 

geen account hebt! 

Mmmmmmmmmm!!! 

Heksentaartjes maken in het 2de 

leerjaar. Mmmmm! Met snot, 

modder, muizenstrontjes en ogen 

van echte muizen. Eikes! En nu 

smullen maar … 

!!! GEVONDEN VOORWERPEN !!! 
Opgelet! Tijdens de herfstvakantie geven we alle gevonden 

en verloren voorwerpen aan een goed doel. Kom dus zeker 

nog eens snuffelen in alle bakken. Kijk ook goed aan de 

kapstokken in de hal!  
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Leerlingenpraat op de Leerlingenraad 
 
Op donderdag 20 oktober kwam de leerlingenraad voor het eerst samen. June (4b), Hana (5b), 
Marie (5a), Jaan (6a), Bette (6b) en Kiara (4b) vuurden hun ideeën en vragen af op juf Sarah en 
juf Ingrid. 

Het volledige verslag kan je snel op de website van de school vinden. Lees hier alvast even mee …  

Een aantal leuke ideeën werden op tafel gegooid: een dansfeest, een voetbaltoernooi,  
een gekke harendag, een omgekeerde dag, gras inzaaien op de kale plekken op het  
sportveld, een muzische knutseldag, een spelletjesdag, een rommelmarkt voor een  
goed doel, een huisdier/knuffeldag, een sportdag met keuzes. 
 

Kleuters op het sportveld  

Kleuters en groten samen op het sportveld is soms moeilijk. We kunnen in onze 
groep ook geen pasklare oplossing vinden. We proberen rekening te houden met 
elkaar want kleuters hebben ook recht op het sportveld. 

 
 

Lijnen op het voetbalveld 

Bij Olympia Wijgmaal willen we een machine gaan lenen om lijnen  
te kunnen trekken op het sportveld.  
 
 

Water met een smaakje! 

In je drinkbus mag water met een gezond smaakje bv. limoen, munt, … alleen vers fruit is oké. 
 
 
 
 
 
 

De ‘Vriendenbank’ 

We gaan in samenwerking met de werkgroep Verbondenheid  
een vriendenbank kopen, schilderen en versieren. We hebben  
daarvoor nog een budget van 300 euro. 
 

Wat is de 
‘Vriendenbank’? 
Kinderen die niet meteen iemand 

hebben om mee te spelen gaan op 

deze bank zitten. Of kinderen die hun 

vrienden niet vinden.  

Zien andere kinderen iemand op de 

Vriendenbank zitten? Dan gaan ze er 

heen. En ze laten die leerling met hun 

spel meespelen. Niemand staat straks 

nog alleen in De Twijg! 
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