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De directeur aan het woord 
 
Dat er talent in De Wissel is, daar is geen twijfel 
over. Deze keer zijn we superfier op ons Jill Van 
Hees. Zij treedt mee op in The Voice Kids. Zo 
kunnen zingen is toch niet voor Jan & alleman 
hoor. (en dan reken ik mezelf alvast voor Jan). 
Buiten doet de lente al moeite om zich te laten 
voelen, ondanks een straffe windstoot van Ciara of 
Dennis, die pakken we er wel bij, dat deert ons 
niet. 
Op school zijn we op ramkoers aan het draaien. We 
leren en beleven ten top, kennis en vaardigheden, 
…honger naar meer. 
We hebben gequizd, er is carnaval en nu staan nog 
voor de deur: een waanzinnig toffe geo cache 
schattentocht voor de hele famlilie. We hebben 
nog een mondiaal project op stapel staan, dit is 
voor de laatste week voor de paasvakantie. Klinkt 
nog veraf, maar zal er snel zijn, hou maar in het 
oog. 
Ik vestig ook al even de aandacht dat wie kleuters 
heeft in de de derde kleuterklas (en al een broer of 
zus heeft in De Wissel) op het einde van de maand 
(30 maart) al een afspraak kan maken om de 
kleuter in te schrijven voor 2020 – 2021.  Ook dat 
staat weeral voor de deur, zie je wel. 
Ik wens iedereen een leuke krokusvakantie. We 
zetten een week de boekentas aan de kant en 
proberen te genieten van de vrije tijd die we 
voorgeschoteld krijgen. Ontspannen, sporten, 
rusten, bezoeken, fietsen, …..wat je ook doet, ik 
hoop dat je er deugd aan mag beleven. 

 
 

 
 

 

Kalender maart 2020 
 
2 hier zijn we weer !! 

3 L4: Antwerp Airport 
5 personeelsvergadering 

Geen NSL vandaag 
6 L5: milieuboot en Igean 

12 voorstelling vzw Feestvarken 
L6: bezoek aan Stella Matutina 

16 L1: medisch consult op school 
L4: belevingsmoment 
verkeersveiligheid o/d buiten 

19 L6: workshop bouw 

26 theater op school: De Belleman 
dankjewel Vriendenkring ! 

30 broertjes of zusjes mogen al 
inschrijven voor 2020 - 2021 

 

 
begint het al te kriebelen ? 

 

 
 
 

 

  

“Porselein, ….” 
Knap gedaan Jill! 
De Wissel is fier 
op je. 
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Stekelbees heet voortaan Ferm Kinderopvang 

 
Op 24 januari zag onze nieuwe naam het 
levenslicht. Landelijke kinderopvang en Stekelbees 
noemen nu Ferm Kinderopvang! Aan onze werking 
verandert niets. We heten jullie kinderen, zoals 
voorheen, Ferm Welkom!  
Sta je te popelen om kinderen een leuke tijd te 
bezorgen? Ben je creatief?  Heb je een grenzeloos 
enthousiasme? Dan zoeken wij jou! Wij zijn steeds 
op zoek naar kinderbegeleidsters, vrijwilligers en 
jobstudenten die ons team willen komen 
versterken. Ook jullie heten we graag Ferm 
Welkom! Ben je geprikkeld en wil je meer 
informatie: 03/669 91 65 of 
bko.wuustwezel@samenferm.be 
 

 

Nieuwe inschrijvingen voor 2020 - 2021 
 
De kleuters die van Triangel naar De Wissel 
komen, kunnen inschrijven op de Doe-mee-dag 

van zondag 28 april. (10.00 u. – 13.00 u.) 

De kleuters die al een broertje of zusje hebben 
op onze school, of kleuters uit een andere 
kleuterschool kunnen al inschrijven vanaf 

maandag 30 maart.  

Indien je dit wenst, dan maak je best telefonisch 
een afspraak met de directeur of het 
secretariaat.  
Wij hopen in elk geval volgend jaar weer een 
mooi eerste leerjaar te mogen verwelkomen ! 
Wij staan met open armen klaar om een nieuwe 
lichting te leren lezen, schrijven, rekenen, 
ontdekken, spelen, creatief te zijn, ……. 
 
 

 
 

Geo cache wandeltocht 
 
Tijdens de maanden maart en april kan je 
deelnemen aan een super originele en 
ongelooflijk leuke wandelzoektocht. Je gaat op 
zoek naar letters (door het beantwoorden van 
vragen) en naar cijfers (door het vinden van 
verborgen doosjes onderweg). De letters die je 
vindt, leiden tot de verstopplaats van een 
schatkoffer. De cijfers die je vindt, leiden tot een 
……. 

(lees verder ergens in deze nieuwsbrief) 

En weer naar zomertijd ….. 
Je weet toch dat we op het einde van maart de 
klok weer een uurtje vooruit zetten. Op zondag 29 
maart, om 2 uur ’s nachts maken we er 3 uur van. 
Dus, dat wordt een uurtje minder slapen. Of het 
allemaal heel nuttig is ;  dat zijn veel meningen 
over. Ik twijfel er toch ook wel aan. Maar ja, zo 
lang men in Europa geen beslissing neemt om het 
af te schaffen, verzetten we twee keer per jaar de 
klok. Winteruur begint weer op 25 oktober. 
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 Ziek zijn, het kan altijd gebeuren ….. 
 
Stel dat je kind ’s ochtends zich echt niet goed 
voelt, en je beslist om het niet naar school te laten 
komen. 
Bel dan aub zeker naar het secretariaat om dit te 
melden. Telefoneren doe je voor 08.30 u. Wij 
kunnen dan onmiddellijk de afwezigheid wettigen 
en in het onlinesysteem brengen.  
 

 
 
De dag dat je kind terugkomt, geef je het  
Z-briefje (max. 3 kalenderdagen) of  het 
doktersbriefje (> 3 dagen) mee naar school. 
 

 
 

Theater op school: de Belleman 
 
Dankzij de Vriendenkring kunnen we ook met 
regelmaat theater naar de school brengen.  
Op 26 maart verwelkomen we weer eens een 
keertje de Belleman. 
Hij brengt naar goede gewoonte prettig theater 
voor alle leeftijden. In twee voorstellingen (L1 – 
L3 en L4 – L6) beleven de kinderen knotsgekke 
verhalen met een boodschap. Deelnemen zal 
zeker aan de orde zijn. 
Het is de Vriendenkring die met de opbrengst 
van verschillende activiteiten dit alle mogelijk 
maakt. Wij zijn hen daar super dankbaar voor. 
 

 
 
 

(……vervolg geo cache wandeltocht) 
 
unieke code om het slot van de koffer te openen.. 
Hierin vind je opnieuw een code. Deze dien je in 
brengen op een speciale pagina van de website van 
de school 
www.gemeenteschooldewissel.info  
Uit de deelnemers die zich registeren wordt een 
winnaar getrokken. Hij of zij of de deelnemende 
groep krijgt een leuke prijs. 
Deelnemen kost 5 EUR (dit kan zelfs voor een heel 
gezin zijn). 
Boekjes (opdrachten en route) zijn te koop op 
school en in de bib. 

(Meer info vind je nog op aparte briefing). 
 
misditnietmisditnietmisditnietmisditnietmisditnietmisditniet 

 
Ongewettigde afwezigheden van  
meer dan 5  halve dagen worden 
doorgegeven aan CLB en aan de 
verificateur. Het is raadzaam om 
dit soort afwezigheden te 
vermijden; dit in het belang van 
het kind. Neem deel aan de geo cache zoektocht ! 

 

 
samen met de kinderen zoeken….. 

 
een cache gevonden !! 

 

http://www.gemeenteschooldewissel.info/

