Fijne vakantie allemaal!
Beste lezer,
Het schooljaar zit erop. De schoolpoort gaat nu een tijdje dicht. De juffen en meesters ruimen nog wat op
en duiken dan zelf de vakantie in. We willen jullie allemaal heel veel rust en ontspanning wensen. Maak
er iets van samen. En of je nu wel of niet op vakantie gaat, dat is niet zo belangrijk. Zolang je maar de
tijd neemt om, samen met de kinderen, met familie of vrienden, te genieten van elkaar. Geluk zit in kleine
dingen. Samen picknicken in een park. Of een barbecue op een zwoele zomeravond. Een fietstochtje in
de streek. Opties genoeg. Pak het leven vast. En elkaar. Geniet ervan!

Voor je agenda

Team Twijg

Tot en met 8/7 is het secretariaat open.
We openen opnieuw vanaf 22/8.
29/8
1/9
5/9
20/9
21/9
28/9
29/9
30/9
3/10
6/10
13/9
14/9
20/9
24/9
25/9

Open klasdag (17.00-18.00 uur)
Infoavond kleuterschool 19.30 uur
Infoavond lagere school 19.30 uur
Ouderraad
Klasfoto’s
Veldloop lagere school
Rapport 1ste leerjaar
Pedagogische studiedag
Vrije dag
Leerlingenraad
Bosuitstap 4-5-6
Bosuitstap 1-2-3
Ouderraad
Rapport + oudercontact lager
Oudercontact lager

De Twijg is een MOSschool. Daarom lees jij deze
Twijgkrant enkel digitaal.

Ook tijdens het komende schooljaar 20222023 zetten we weer in op sociale
vaardigheden. We leren er omgaan met elkaar,
het goed maken na ruzie, respect hebben voor
iedereen die een beetje anders is dan wijzelf.
We mogen allemaal lekker onszelf zijn in de
Twijg. Doe jij ook mee?

De instapklas
Fijne vakantie!
We gaan de goede zorgen voor onze meters en
peters missen in de vakantie!
Tot in september
XXX

1ste kleuterklas
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Wat is het schooljaar voorbij gevlogen!!!
a
Deze lieve vrienden van de eerste kleuterklas
m
zullen door hun jufkes gemist worden!!!
T
Fijne vakantie iedereen!
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2de kleuterklas
De kleuters van de tweede kleuterklas
wensen iedereen een heel fijne vakantie toe!

Het eerste leerjaar wenst iedereen een
‘gesmeerde’ vakantie!
Boe, boe, boe wij leerden over de koe.
Van een koe op de wei tot melk in ons glas…
We leerden veel bij en konden er alles over vertellen, onze mondjes stonden niet stil!
Om ons thema af te sluiten, maakten we zelf boter.
Weten jullie hoe we dat gedaan hebben?
Eerst moesten we een pot vullen met room en deze moesten we heel goed schudden, na een tijdje
was die room, slagroom geworden. Mmmh, we konden er niet afblijven, maar ons doel was boter
maken. Dus moesten we verder schudden.
Dat deden we dan maar, en als alle kindjes 1 minuutje hadden geschud hadden we boter. Mmmmh,
we kregen allemaal een toastje met onze zelf geschudde boter…smullen dat dat was! Onze juffen
deden er wat kruiden bij, en dat was misschien nog beter, lekkere kruidenboter!

Gekke vakantiegroetjes van het 2de leerjaar!
Wat maakten we er een leuk derde trimester van in het 2de leerjaar.
We kregen les van een echte politieagent, gingen naar de boerderij, speelden veel buiten en
natuurlijk wensen we iedereen een hele fijne vakantie.
Tot volgend jaar!

Fijne vakantie vanwege het 4de leerjaar!
De zeeklas was super leuk! Hopelijk maakt iedereen deze zomer evenveel plezier als wij
toen! Groetjes uit het 4de leerjaar.

Op naar het 6de leerjaar!
Na de vakantie start ons laatste jaar in de Twijg. Maar eerst genieten we samen
van een spetterende vakantie! Tot volgend jaar! Groeten uit het 5de leerjaar.

Afscheid van de Twijg!
Voor de zesdeklassers zit het erop. Wij gaan nu onze eigen weg. We gaan jullie
allemaal zo hard missen! Maar we kijken natuurlijk ook uit naar het spannende
avontuur in het secundair. Geniet van de vakantie en denk af en toe nog eens aan
ons!
#wearedetwijg

Tot volgend jaar!
Heel veel groetjes van #teamtwijg !

Fijne
vakantie!

