
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor je agenda! 
17/04 Paasmaandag: GEEN SCHOOL 

18/04 Praatcafé: Let the game begin 

20/04 “Meester op de fiets” (3
de

 en 4
de

) 

25/04 Schoolfotograaf 

26/04 Infoavond “Overgang kleuterschool naar 1
ste

 leerjaar” 

1/05 Dag van de Arbeid: GEEN SCHOOL 

6/05 Schoolfeest 

9/05 Jongste kleuters: Uitstap naar Ollemanshoekje 

12/05 Fietsexamen (5
de

 en 6
de

 leerjaar) 

13/05 Eerste Communie 2
de

 leerjaar 

15/05 Vertrek Zeeklas (4
de

 leerjaar) 

16/05 Verkeerspark (6
de

 leerjaar) 

23/05 Schoolreis 2
de

 en 3
de

 kleuterklas 

25/05 O.L.H. Hemelvaart (GEEN SCHOOL) 

26/05 Brugdag (GEEN SCHOOL) 

29/05 Rapport 1
ste

 leerjaar 

4/06 Vormsel 6
de

 leerjaar 

5/06 Pinkstermaandag (GEEN SCHOOL) 

9/06 Workshop in de kleuterschool 

23/06 Schoolreis 1
ste

, 2
de

, 3
de

 leerjaar  

26/06 Oudercontact lagere school  

27/06 Schoolreis 4
de

, 5
de

, 6
de

 leerjaar + sleep-over 3
de

 KL 

28/06 Afscheidsavond voor het 6
de

 leerjaar 

29/06 Overnachting 6
de

 leerjaar 

30/06  Rapport 

 

 

 

Vriendschap 
 

Vriendschap betekent eerlijkheid 

En alles tegen elkaar kunnen zeggen… 

Als er dan ook iets mis is 

Het elkaar uit kunnen leggen… 
 

Fouten kun je maken  
Als je er maar van leert 
Elkaar niks dwingen 

Dat je elkaar accepteert 
 

Gewoon zoals je bent 
Met je goede en je slechte kant 
Het er voor elkaar zijn 

Het bieden van een helpende hand… 

Je hebt vertrouwen in elkaar 
Je maakt elkaar blij 
Dat is dan ook wat echte vriendschap is voor mij…!!!!! 

 
Geschreven door Inne van 4b. 

 

Slierten en saus 
 
Op 28 januari was het spaghettifeest. We mochten nog 
niet direct lekker smullen. Eerst moesten we helpen 
afruimen. Dan kwamen er ineens meer mensen, want ze 
wilden natuurlijk al het lekkere eten proeven. De juffen 
en meesters maakten zelf de saus. Wat een heerlijke 
spaghetti ! Er was ook nog iets anders om te eten: een 
lekkere pannenkoek of een croque monsieur. Natuurlijk 
deden we het niet voor niets. 
We hebben de centjes nodig om op zeeklassen en 
sneeuwklassen te kunnen gaan. De mama’s en papa’s 
hielpen ook mee. Nog eens heel erg bedankt voor jullie 
steun !                Norah en Sig 4a 

 

Slapen in de klas 
Alle kinderen waren in toffe pyjama’s, 
zelfs de juffen en meesters. Wel 1000 
scholen deden mee aan pyjamadag . 
Bednet  werd gesteund door MNM en 
Ketnet. We maakten leuke klasfoto’s 
van alle klassen. Er waren zelfs 
kinderen die een knuffel mee hadden. 
We hebben voor de knuffels ook een 
toffe pyjama geknutseld tijdens het vrij 
uurtje. Waarvoor dient Bednet? Het is 
een organisatie voor kinderen met 
zware ziektes die niet naar school 
kunnen. Zo kunnen ze met een scherm 
de les volgen van thuis en zitten ze 
precies mee in de klas.  
Kobe en Vince 4a. 
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Carnaval in Wijgmaal 

De vrijdag voor de krokusvakantie was het carnaval 

in de lagere school. En dat hebben ze geweten in 

Wijgmaal! In een lange stoet trokken we door het 

dorp. Drie muziekboxen zorgden voor een 

uitgelaten sfeer.  

De bewoners van het Woonzorgcentrum zagen ons 

graag komen. Hun plezier kon niet op toen ze al die 

kleurig verklede kinderen zagen. Omdat heel wat 

mensen moeilijk beneden geraakten, passeerde de 

stoet door de gang aan hun kamerdeur!  

We sloten af met een heerlijk ijsje. Dankjewel! 

 

Dikketruiendag 

Op 17 februari 2017 was het Dikketruiendag. De verwarming 

mocht een paar graden lager. Dat is niet alleen koud, het is 

ook goed voor het milieu.  

Maar eigenlijk was het niet echt koud die dag. We hebben ons 

allemaal te pletter gezweet met onze dikke trui.   

Op de speelplaats probeerden we een reusachtige trui te 

vormen met alle kinderen van de school. (Zoals je ziet, was dat 

niet echt makkelijk ) 

Werkgroep MOS 

 
Wereldwaterdag 

Water wordt steeds duurder. Daarom moeten 

we extra zuinig zijn op zuiver water.  

Aan de hand van een toneeltje, maakten we  

alle kinderen hierop attent.  

Werkgroep MOS 

 

FLUO aan? Goed gedaan! 

Dikke proficiat aan alle kinderen die steeds aan hun 

hesje dachten tijdens de donkere dagen. Dankzij jullie 

inzet werden we goed gezien in Wijgmaal. Als beloning 

kregen de kinderen een extra lange speeltijd tijdens het 

mooie weer.  

Doe zo verder  

en laat je zien! 

Werkgroep Verkeer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een MOEF tegen 

PESTEN 
In VBS De Twijg keuren we pesten helemaal af!  

AWOE! En STOP ERMEE! 

Daarom trokken we ons lelijkste gezicht tegen pesten 

en pesters. Check ze allemaal op 

instagram.com/eenmoeftegenpesten 

De instappers stapten flink naar het 

kippenhok. We zagen er ook een haan, vissen 

en vogeltjes. We hadden geluk want er was 

een kip die een eitje had gelegd! 

Om onze kippenweek af te 

ronden bakten we samen 

eitjes in de klas en genoten 

we van een heerlijk ontbijtje 

in onze klas. 

Na de krokusvakantie stapten er bij 

juf Sarah 6 vriendjes in. Ook juf Sarina 

verwelkomde nieuwe vriendjes in 

haar klas. 

Nieuws uit de 
INSTAPKLAS! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij klaar voor het SCHOOLFEEST op 6 mei 2017? We trekken 

samen de jungle in en gaan op SAFARI!  

Vind jij deze woorden terug in 

deze woordzoeker? 

AFRIKA, APEN, DANSEN, 
GENIETEN, JANE, JEEP, JUICE, 

JUNGLE, LIANEN, MEI, 
MUSKIET, OERWOUD, PITA, 

SAFARI, SCHOOLFEEST, 
TARZAN, TIJGER, TWIJG, 

ZEBRA, ZES 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiliger Wijgmaal 
Iedereen is zich wel bewust van enkele 

knelpunten rondom de school. Deze 

knelpunten zijn ook doorgegeven aan 

de stad Leuven. De werkgroep verkeer 

volgt dit op en neemt deel aan de 

vergaderingen. In de toekomst liggen 

er plannen op tafel om Wijgmaal 

verkeersveiliger te maken. Wij hopen 

alvast op een positieve evolutie 

rondom onze school. We houden jullie 

op de hoogte. 

Werkgroep Verkeer 

Speurneuzen in de 3de 
kleuterklas! 

 
Maandag 13 maart ’17 stonden de klassen van juf Katrin en 
juf Krista in rep en roer!  

Raaf en Witje waren verdwenen.   
Maar geen paniek, volgens een brief die ze achterlieten, 
stelden ze het goed. Ze wilden er gewoon even op uit! 
(Tenminste, dat hoopten we.) 
 
Tijdens die week konden de kleuters op allerlei manieren 
bewijzen dat ze goede speurneuzen waren. Goed leren 
kijken, voelen, ruiken, proeven en horen. Allemaal zaken die 
een goede ‘Speurneus’ moet kunnen. Geen gemakkelijke 
opdracht, maar iedereen deed heel goed zijn best. 
 
Op vrijdag trokken de kleuters met pen en papier op 
speurtocht. Ze konden nu tonen of ze alles onder de knie 
hadden. Tijdens een ‘Cluedo-achtig zoekspel’ vielen de 
mogelijkheden één voor één af.  
 
Conclusie: Meester Hendrik had het raam laten openstaan 
en Raaf en Witje vlogen samen naar de refter. 
 

Eind goed, al goed! 
 

*** Vitamine ZEEEEEE! *** 
Wij gaan in mei op zeeklassen in Middelkerke. We leren nu al veel over de zee in onze 
klas. Er zijn verschillende soorten schelpen bv. kokkel, nonnetje, zaagje en ook de 
boormossel. Wist je dat een boormossel zich als een boor ronddraait in het zand ? 

Wij vinden de penhoorn de mooiste schelp. 
 

 

 
We mogen vanalles meebrengen voor de thematafel en we leren ook een zeeklaslied. 
We maken nu ook een taakje per twee op de computer. 
We zoeken info op en prentjes over een zeedier en daar gaan we een  
enZEEclopedie van maken. Dat vinden wij leuk ! 
 
Op zeeklas gaan we keitoffe dingen doen zoals bowlen,  
filmavond, pyjamafuif, naar Sealife… We hebben er al zin in, hoor ! 

Manon en Ninke 4a 
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Kuikens in de 1ste kleuterklas 
 
Maandag 20 maart hadden de juffen een leuke verrassing in 

onze klas. Joepie, kuikentjes! We leerden hoe we de 

kuikentjes moesten verzorgen en hoe ze elke dag een 

beetje groeiden. Omdat we zo enthousiast waren, zijn we 

dinsdag 21 maart naar het kippenhok gestapt bij juf Nicole 

in de tuin. Wanneer we aankwamen in het kippenhok 

verwelkomde de haan ons met luid gekraai. Nora mocht de 

kippen eten geven en een ei rapen. Niet alleen de kippen 

kregen aandacht maar ook de vissen in de vijver. Het was 

een leuke ervaring voor de kleuters, zeker ook door het 

mooie lenteweer. 

Schepen Ridouani op bezoek! 
 
Tijdens de ‘duurzame week’ namen de 
leerlingen van het 3de leerjaar deel aan een 
workshop ‘wijzer over water’ van Djapo. Door 
allerlei proefjes te doen, leerden de kinderen 
hoe belangrijk water wel is, op welke manier ze 
zuiniger kunnen zijn met water, waarvoor water 
allemaal gebruikt wordt, … enz. De leerlingen 
waren heel enthousiast. Er  werd in de groepjes 
hard gewerkt en we leerden heel wat bij! 
Ook de schepen van Onderwijs en Leefmilieu, 
Mohamed Ridouani, kwam even een kijkje 
nemen tijdens de workshop. Hij had ook veeeel 
fotografen meegebracht. De kinderen van 3B 
stonden dan ook met enkele knappe foto’s in de 
krant. Leuke ervaring! 
 

Bibliot, begot! 
De leerlingen van het 3de leerjaar 
namen dit jaar deel aan het 
‘bibliotproject’. Samen met vele andere 
kinderen uit andere scholen vormden 
zij een jeugdjury. Van elk boek dat de 
kinderen hadden uitgelezen, moesten 
ze een rapportje schrijven en punten 
geven op het boek.  
 
Zo wordt er nu een TOP 10 
samengesteld met de best scorende 
boeken van de kinderen. 3A en 3B 
hebben alvast hun best gedaan. Zij 
hebben samen maar liefst 219 boeken 
gelezen… WOOOW!! Dikke pluim! 
Omdat ze allemaal zo hun best hebben 
gedaan, gaan we samen naar het grote 
bibliotfeest in de maand mei. Dit 
hebben ze echt verdiend! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gezond ontbijt! 
In het 3de leerjaar werkten de leerling rond het thema ‘gezond ontbijt’. Ze leerden in de klas hoe je ‘s 
morgens zo goed mogelijk kan ontbijten. Daarbij kwam natuurlijk ook de voedingsdriehoek aan bod.  
 
En wat we geleerd hadden, moest natuurlijk uitgetest worden. Daarom hebben de leerlingen van 3A en 
3B samen gezellig ontbeten. De buikjes werden flink gevuld met lekkere cornflakes, yoghurtjes, actimel, 
boterhammen met eitjes en gezond beleg.  
 
Dat was smullen! Mmm…! 
 

De kleuters van de 

tweede kleuterklas 

kregen leuke 

stagiaires op bezoek. 

Die maakten er een 

muzische beleving 

van. Oh, ja … En ze 

gingen ook samen op 

bezoek in een echt 

kippenhok! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Pool tot 
evenaar 

Terug naar de Middeleeuwen! 
In het 2de leerjaar leerden we over 

ridders en jonkvrouwen. We ontdekten 

alle plaatsen in het kasteel en zagen hoe 

je een ridder kon worden. Tijdens de 

knutselles maakten we zelf een zwaard 

en schild. Op vrijdag hielden we een 

ridderfeest en sloeg de juf ons tot ridder 

en jonkvrouw. Met een stukje cake en 

fruitsap vierden we nog even verder. Wat 

was dat leuk! 

Tijdens de les wereldoriëntatie 
leerden we over de Noord- en 
de Zuidpool. Wisten jullie dat 
het op de Zuidpool kouder is 
dan op de Noordpool? En dat 
we Inuit moeten zeggen in 
plaats van eskimo? We 
mochten zelf een wereldbol 
maken met glanspapier. Dat 
was een heel werkje met al die 
kleine stukjes.  

 

Parkoeren op 1 been! 

Boom – snap – klap ! 

In 2B maakten we zelf een parcours met de 

nieuwe speeltuigen die we kregen. Eerst 

mochten we het parcours gewoon afleggen. 

Daarna mochten we maar één hand of been 

gebruiken, dat was moeilijk! 

BOOM-SNAP-CLAP-
BABOOM-SNAP-CLAP…. 

 
In het tweede leerjaar zorgen 
we op deze manier voor meer 
beweging! 2A is al helemaal 
verkocht! Zelfs tijdens de les 
zie je de kinderen bewegen. 
Super om zo’n enthousiasme 
te zien! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 5de leerjaar heeft over Europa 
en de Europese Unie geleerd. 
We hebben veel in onze bundeltjes 
gewerkt. De hoofdsteden, rivieren, 
zeeën en gebergten moesten we in 
de atlas opzoeken en de vlaggen 
van de landen van de Europese 
Unie moesten we inkleuren. 
                           
Met een groepje van 2 à 3 kinderen 
hebben we een Europees land 
moeten kiezen en daarrond een 
schilderij gemaakt. 
 

Lune en Emma 5B 

Flik het maar! 
 

Onze zesdeklassers krijgen geregeld de politie over de 

vloer. Niet dat ze zo stout zijn. Ze krijgen uitleg over 

spijbelen, drugs, veilige fietssloten … En natuurlijk ook over 

politievoertuigen. Hier zie je Klara, vlak voor ze gas geeft en 

op haar achterwiel door het dorp sjeest. ;-) 

De allereerste schoolfuif in 

de Twijg was een knallend 

succes! De kinderen trokken 

de avond op gang. De ouders 

en oud-leerlingen hielden het 

vol tot in de vroege uurtjes …  

WORDT VERVOLGD!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafel 17 wint Quiz 
De ouderraad blikt tevreden terug op alweer 

een geslaagde editie van de Quiz.  Er werd 

gelachen, geproefd en vooral heel veel 

nagedacht.  Uiteindelijk was het de ploeg Tafel 

17 die nipt met de overwinning ging lopen.   

Wij willen nogmaals alle deelnemers en 

helpers bedanken om er een fijne avond van te 

maken. 

Praatcafé over GAMEN 
De ouderraad organiseert op 18 april in 

samenwerking met de Gezinsbond een 

praatcafé over gamen.  Waarom vinden 

kinderen gamen zo leuk en waar moet je als 

ouder op letten?  Na deze lezing door Lien 

Cleynhens kan er nog bij een drankje 

verdergepraat worden. 

 Iedereen van harte welkom! 

 

Kom bij de ouderraad! 
De ouderraad is steeds op zoek naar ouders 

die mee willen bouwen aan een toffe school.   

Denk jij graag mee over hoe we de school 

nog beter kunnen maken?  Steek jij graag de 

handen uit de mouwen om mee te helpen 

aan allerlei activiteiten?  Neem dan zeker 

eens contact voor meer informatie via 

info@ouders-detwijg.be  

 

Nieuwe laptops! 
Halloowkes, krokettekes! Met de werkgroep 

ICT hebben we weer fantastisch nieuws! Met 

de opbrengst van o.a. de schoolfuif, een 

deeltje schoolfeest en de verkoop van de 

USB-sticks verzamelden we weer een mooi 

bedrag. (6200 euro!!!)  

Met dat geld kunnen we maar liefst 30 

laptops aankopen!  

Binnenkort ook in JOUW klas! 
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Leerlingenpraat op de Leerlingenraad 
 

Op 16 maart kwam de leerlingenraad weer samen.  

Dit werd er besproken: 
 

 De leerlingen willen volgend jaar even lang op de fuif  
blijven als hun ouders! 

 De nieuwe LUDO-blokken op de speelplaats vallen in  
de smaak. De leerlingenraad wil er NOG NOG NOG!! 

 Op 2 juni organiseert het 6de leerjaar “De Twijg Got Talent” 

 Niet iedereen gebruikt de Vriendenbank op de juiste manier. 6B maakt een filmpje! 

 Meer waterspelletjes!  

 Weg met de stoelen in de klas! Wij willen Yoga-blokken! 

 Er is een nieuwe regeling voor de verdeling van de sportvelden tijdens de middag. 

 Een boekenkast op de speelplaats! 

 MEEEEEER hoelahoeps! 

 Wij willen KUNSTGRAS op het sportveld. (Dan kunnen we er ALTIJD op) 

 Meer krijtborden op de speelplaats.  
 

 Het is weer zover! Het Nationale Elftal van De Twijg deed 

woensdag 29 maart mee aan het Brabants Kampioenschap 

van de Danone Nations Cup. Vorig jaar wonnen we zelfs het 

Nationaal Kampioenschap. Er mochten twee spelers naar 

het Wereldkampioenschap in Parijs.  

Het WK gaat dit jaar door in Amerika! We moesten er dus 

wel echt een lap op geven. En we deden heel erg ons best, 

maar grepen net naast de prijzen. Uiteindelijk werden we 

mooi derde van Vlaams-Brabant.  

Wandelen voor Polen 

Maandag 27 maart trokken de leerlingen van de Twijg hun 

stevigste wandelschoenen aan. 1, 2 en 3 liep vijf kilometer. 4, 5 

en 6 ging voor tien kilometer. Iedereen geraakte terug thuis.  

We verzamelden een mooi bedrag van ruim 5800 euro!  

Het weeshuis in Polen en het CAW Leuven danken iedereen 

voor de inzet tijdens deze Vastenvoettocht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSREIS 
Spijtig genoeg was meester Geert ziek en moest er een 

vervanger komen. Gelukkig was juf Ingrid vrij en kon zij 

mee! De busrit duurde erg lang en slapen was heel 

moeilijk. Er waren twee plaspauzes voorzien, maar wie 

echt niet kon wachten mocht op de bus naar het  toilet. 

Toen het ’s morgens licht werd, zagen we prachtige 

bergen en wijngaarden. Niet veel later zaten we in de 

sneeuw en zagen we ons hotel. 

Aurely (6B)  

SKIËN 
Die eerste skiles was zalig! Ik zat met al mijn vrienden in 

de skigroep. Onze moni heette Julien. Hij is super leuk. 

Het eerste wat we leerden was vallen. Dat ging wel 

goed. Daarna deden we een klein bergje. Op het einde 

van de week mochten we zelfs van de blauwe en de 

rode piste. Zalig! I love skiën! 

Camille (6B)  

ACTIVITEITEN 
We maakten verschillende wandelingen. De ene keer 

liepen we tot beneden aan de schaatsbaan. De andere 

keer wandelden we samen met Bleydenberg naar 

Prafandaz. ’s Avonds deden we allerlei leuke dingen. 

Spelletjes, muziek maken, casino, een fuif … Zelf vond ik 

het macramé-en het leukst! 

Finn (6B)  

HET HOTEL 
Ons hotel is gigantisch! En de kronkeling in het hotel is 

echt leuk. Als je door de gangen loopt, heb je eigenlijk 

niet door dat het kronkelt. Het uitzicht is echt geweldig! 

We zaten op de derde verdieping. Er was wel een lift, 

maar WIJ moesten natuurlijk met de trap. Ik zou zo 

terug gaan naar Hotel Fabiola. De bedden zijn er 

trouwens heerlijk zacht! 

Klara (6B)  


