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WISSELWERKING 
 

 

 

 
nieuwsbrief 

 

 

De directeur aan het woord 
 
De nieuwsbrief van eind november moet toch gaan 
over Sinterklaas; dat kan niet anders. We blinken 
de schoenen op, gaan op zoek naar een knapperige 
wortel voor ’t paard en een drankje voor Sint en 
zijn Zwarte Piet. En dan ….”vol verwachting klopt 
ons hart”. Je hebt ook al de bestelling voor de 
nieuwjaarsbrieven meegekregen. Jawel, we zijn 
bijna in de feestmaand beland. Wat een mooie tijd 
staat ons te wachten. 
Ubuntu, we hebben het geleerd op 8 november. 
We proberen samen te zorgen voor een veilige, 
propere en duurzame wereld. Gelukkig zijn er 
changemakers die ons daarvoor de nodige 
inspiratiie kunnen leveren. Met goede wil, en de 
juiste ingesteldheid tegenover elkaar timmeren we 
elke dag aan een betere wereld, want ja: die moet 
nog een tijdje mee hoor !!! 
Voor deze laatste maand van 2019 wens ik je alvast 
een fijne tijd thuis, op je werk, op school, waar dan 
ook. 

 
 
 
 

 

 

Kalender december 
 
2 Sinterklaas brengt een bezoek 

aan de school. 
3 L3 (Schanulleke): gemeentehuis 

Personeelsvergadering 
Geen NSL die dag ! 

4 Soep op de markt !! (zie verder) 
tvv kinderkankerfonds 

5 We zetten onze schoen. 
L3 (Suske&Wiske): gemeentehuis 

10 opening speelgoedkast 
19 Film @ Kadans 

20 L5: spel in de bibliotheek 
L6: naar de Warmste Week in    
       Kortrijk 
We sluiten het trimester af. 

 

 
 
  

 

  

 
 

fiere Eline !! 

We hebben een Belgisch kampioene !! 
 
Eline De Winter (L6A) is dit weekend in Peer,  
Belgisch kampioen veldrijden geworden. 
In de categorie U13 (meisjes 12 jaar) is ze samen  
met een ander meisje kunnen losrijden van de groep,  
om dan uiteindelijk afgetekend de manche te kunnen  
winnen. (een ‘Mathieuke’ doen, zouden  
we kunnen zeggen). 
Dikke proficiat Eline, en wij zijn mee fier dat jij d’er eentje van 
De Wissel bent !! 
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Vredesdag 8 november 
 
Op 8 november kwamen de kinderen van L4 tot 
L6, van alle levensbeschouwingen samen rond het 
monument. Vanuit de herdenking van de 
bevrijding in 1945 komen we tot de intentie om 
samen voor de wereld verder te zorgen, op alle 
gebied en met alle mensen, van welke godsdienst 
of afkomst dan ook. UBUNTU is daarbij het 
codewoord. Lise Hofmans schreef hierover een 
prachtig gedicht, en bracht het voor op de 
bijeenkomst. Lees maar:  
Changemakers 
11.11.11 strijdt voor eerlijkheid 
En voor een beter wereldbeleid 
Hiervoor hebben ze changemakers bedacht 
Ze hebben een belangrijke opdracht 
Ze strijden bijvoorbeeld voor een beter klimaat 
Want dat is waar het eigenlijk om gaat 
Changemakers strijden ook voor vrouwenrechten 
In sommige landen zijn vrouwen nog knechten 
Ook goed onderwijs is nodig 
En zeker niet overbodig 
Ons land is al 75 jaar bevrijd 
Maar heel de wereld verdient vrijheid 
Vrede moet er zeker zijn 
Want oorlog is voor niemand fijn 
Ubuntu is zeker een voorbeeldwoord 
Want welk geloof dan ook, het leven gaat steeds 
voort. 

 

Soep op de markt 
 

 
 

Wij staan op de markt op woensdag    

 4 december van 09.00u tot 11.30 u 

 
Kom gezellig een kop heerlijk warme soep 

drinken. Hoe meer volk, hoe plezanter. 

WARM AANBEVOLEN  
(soep is ook per liter te koop) 

 
een kop soep :  € 2.00 
een liter soep:  € 5.00 
 

We kaderen onze actie binnen:  
 

          
 

de dichter aan het woord 
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Film @ Kadans 
 

 
 
Hoe gezellig kan het zijn….. met z’n allen naar de 
film. Al veel  jaren is het in Gemeenteschool De 
Wissel een traditie dat we de laatste donderdag van 
het  1ste trimester met de ganse school  naar GC 
Kadans trekken. En dit voor 

FILM @ KADANS 
De juffen en meesters kiezen een film die voor 
iedereen gepast is: dat kan grappig, ontroerend, 
een beetje spannend, ….. zijn. 
 
Ongetwijfeld wordt het weer supergenieten op 
donderdag 19 december, de laatste donderdag. 
 

 

Halloweentocht: and the winner is ……… 
 

 
 

Uit alle deelnemers aan de wedstrijd “best 
verklede wandelaar” bij de laatste 
Halloweentocht heeft “Wezel op de Foto” deze 
griezelige figuur als winnaar aangeduid. We zien 
het nummer 24, en dan zijn we gaan grasduinen 
in de inschrijvingen en komen uit bij 

LIZ VEREECKEN 
Dikke proficiat !! En je mag een familieticket 
voor de Efteling verwachten. 
Volgend jaar ook zin om zo’n ticket te winnen ? 
Zeker meedoen aan de volgende 
Halloweentocht van  
Gemeenteschool De Wissel. 

 
Met de hele familie naar de Efteling !!! 

Kerstfeestjes in de klas 
 
Op het einde van dit trimester zal in elke klas weer een 
kerstfeestje georganiseerd worden. Dat hoort zo, en het 
brengt op die manier gezelligheid en warmte onder de 
kinderen; ze leren weer eens in andere situaties fijn met 
elkaar omgaan. Bij zo’n kerstfeestje horen natuurlijk 
pakjes. Dat is op school niet anders.  We proberen de 
pakjes wel bescheiden te houden. In de laatste week van 
het trimester (af te spreken met de leerkracht van de 
klas) mogen de kinderen allemaal een pakje meebrengen 
voor onder de kerstboom in de klas. Probeert u, als 
ouders, samen met uw kind iets leuks te vinden voor € 
2.00 ,als geschenk voor een ander kind in de klas? 
Het is prettig om een pakje te krijgen, maar we vinden 
het zeker even leuk om er eentje te geven en iemand blij 
te maken.  
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Speelplaatsspecials 
 
Weet je nog dat we van sommige speeltijden 
iets speciaals gaan maken? Wel een groepje 
juffen en meesters hebben een heel 
jaarprogramma bedacht. Hiernaast vind je de 
hele kalender. Je kan je er al op voorbereiden. 
Plezier is gratis bijgeleverd !! 

 

Kalender speelplaatsspecials 
 
10 dec. opening speelgoedkast 
14 jan.  vang – en tikspelletjes 
13 feb. oude spelletjes 
27 mrt. wieltjesdag 
24 apr. krijtdag 
28 mei wieltjesdag 
29 jun. klasdansdag 

 
deze dagen zijn BALVRIJE dagen 

 

 
In de nacht van 5 december zal Sinterklaas in vele 
huizen leuks en lekkers gebracht hebben. De 
kinderen zullen vast blij zij met wat ze in de 
schoen vinden. We vinden het dan ook 
vanzelfsprekend dat ze fier zijn en iets willen 
tonen op school. Daarom mogen de kinderen van 
het 1ste tot en met het 3de leerjaar op vrijdag 6 
december iets meebrengen van wat ze gekregen 
hebben. (of wat ze al hadden). Wij voorzien een 
uitgebreid speelmoment die dag. We hebben een 
grote voorkeur voor speelgoed dat uitnodigt om 
samen te spelen. Vermijd speelgoed dat veel 
kabaal maakt, en waar kleine onderdeeltjes van 
kunnen zoek geraken. De school is hoe dan ook 
niet verantwoordelijk voor eventuele schade of 
verlies. 
 

 

december …. de maand van de examens, de toetsen, het winterrapport …. 
 

     
 


