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Nieuwsbrief oktober 

 

 

De directeur aan het woord 
 
Om het in vliegenierstaal te zeggen: de Wissel is 
helemaal op kruissnelheid gekomen.  Ik ben er 
zeker van dat onze nieuwe leerlingen zich al 
helemaal thuis voelen in de Wissel. Sta jij er ook 
zo van versteld wat er allemaal al geleerd is in de 
klas? Dat is toch wonderbaarlijk, niet ?  We gaan 
dit dan ook al eens en keertje evalueren.  Die 
bevindingen vind je in het herfstrapport dat de 
kinderen op vrijdag 25 oktober mee naar huis 
brengen. Wees fier op de kinderen, motiveer hen, 
geef hen een pluim ! Graag bespreken we dit 
rapport, en vooral het welbevinden van de 
kinderen,  samen met jullie op het oudercontact 
op woensdag 23 oktober. Daarover lees je in deze 
nieuwsbrief nog meer . 
Veel leesplezier. 
 

 
  

Kalender oktober 
 

1 Personeelsvergadering 
GEEN NSL die dag !! 
L5: Graven om te weten 
L3: dorpswandeling 

3 Dierendag op school 

4 Facultatieve verlofdag 
8 L4: Antwerpen 

L5: dag van de landbouw 
9 Start niveaulezen 

11  “Bite to fight”  
(projectje rond eerlijke 
wereldhandel) 

15 L5: De Vroente 

16 L3A: paddenstoelentocht 
18 Dag van de jeugdbeweging 

L3B: paddenstoelentocht 
Geen avondstekelbees vandaag !! 

23 Kriebeldag (luizencontrole) 
Oudercontact L1 – L6 

25  Herfstrapport  
Herfstvakantie t.e.m. 3 november 

 
Halloweentocht op 2 november 

 
 Oudercontact op woensdag 23 oktober (of een andere dag) 

Dit oudergesprek spitst zich vooral toe hoe je kind zich voelt op school, en nog 
niet zo zeer over de ‘prestaties’. We vinden dit welbevinden echt wel belangrijk 
genoeg om met jullie hierover te spreken en ervaringen uit te wisselen. Er zal 
ook de mogelijkheid zijn om de leermeesters LO en LBV. (beweging en 
levensbeschouwing) alsook de zorgcoördinator te spreken, indien gewenst. 
Zoals bij de infoavond gezegd, komen papa en mama samen naar het contact 
komen (ook al hebben zij beslist om niet meer samen te wonen). We gaan 
ervan uit dat de zorg en interesse in je kind, een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is. Laat deze betrokkenheid ook voelen aan je kind. 
 
Via een latere brief kan je een concrete afspraak maken met juf of meester.  
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Is de fiets in orde ? Ligt de fluo klaar ? 
Starten maar!  
 
We zijn blij dat zoveel kinderen met de fiets naar 
school komen. Het is gezond, goed voor onze 
omgeving, en de kinderen worden al doende 
steeds verkeersvaardiger. Zoveel doelen in één 
klap. Het is daarom ook van groot belang dat de 
fiets van je kind tiptop in orde is. Kijk hem 
regelmatig samen met je kind na (verlichting, 
remmen, banden, …..) Door dit samen te doen, 
leer je je kind ook om zich mee verantwoordelijk 
te voelen voor de fiets. 
Op maandag 30 september controleert de politie 
de fietsen van L1, L2 en L3. Kom zeker met de fiets 
op die dag ! 
 

 
 
Omdat het ’s ochtends en ’s avonds al best donker 
wordt, maken we het dragen van een fluovest of 
fluohoes (over de boekentas) voor de fietsers weer 
verplicht. Je bent het ongetwijfeld met ons eens 
dat kinderen zoveel zichtbaarder zijn met fluo. En 
veiligheid kan niet genoeg benadrukt worden..  
Deze verplichting geldt tot aan de krokusvakantie. 
Het dragen van een helm vinden we knap, maar 
verplichten we niet 
 

 
 

Kriebeldag 
 
Luizen zijn vervelende beestjes die we op school 
liever niet zien. Om de strijd tegen deze 
lastigaards te winnen, moeten we met z’n allen 
samenwerken. Het hebben van luizen en/of 
neten is geen schande, en het kan echt waar 
iedereen overkomen.  
Vanuit preventie-oogpunt werken we reeds 
geruime tijd met een kriebelteam. Deze mensen 
kijken alle kinderen 3 x  per jaar een keertje na. 
Indien nodig, word je verwittigd dat je kind luizen 
of neten heeft. Zo kan je snel handelen en 
behandelen. 
Het kriebelteam is zeer gemotiveerd en discreet. 
Hun inzet is ongetwijfeld van zeer groot nut in 
onze school.  Je las in de kalender dat de eerste 
kriebeldag op woensdag 23 oktober is. Die dag 
liefst geen vlechtjes of staartjes in de haren aub. 

 

Leesouders lezen met ons mee. 
 
Op woensdag 9 oktober gaan we opnieuw van 
start met onze leesgroepen. Er zijn weer veel 
bereidwillige ouders en grootouders die samen 
met onze kinderen komen lezen. Dank daarvoor, 
je bezorgt de kinderen leesplezier en 
leesvaardigdheid.  

 

Yoga 
 
         

Speelplaats  
 
Een groep leerkrachten buigt zich over de 
speeltijden. Zij zoeken naar ‘specials’ om van 
sommige speeltijden eens iets speciaals te 
maken. Met regelmaat zal je gaan horen wat ze 
in petto hebben.  

 

Juf Greet geeft in beurtrol aan 
alle groepen een yogales. 
Samen met de kinderen leert ze 
inzichten en technieken aan om 
lichaam en geest tot rust te 
brengen, en om zichzelf te 
kennen en doorgronden. Knap !  
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 Dag van de jeugdbeweging 

 
Het overgrote deel van de kinderen van 
Gemeenteschool De Wissel is lid van een 
jeugdbeweging. De Chiro, de Scouts of de KLJ, …. 
Allemaal TOP ! De school hecht grote waarde aan het 
deel uitmaken van een jeugdbeweging. De sociale 
vaardigheden, zelfredzaamheid, zin voor avontuur, bron 
van levenslange vriendschappen, en nog zoveel meer 
wordt op die zondagmiddagen bijgebracht. Knap van al 
die jonge mensen en proficiat aan alle leiders en 
leidsters die hun vrije tijd besteden om onze kinderen 
een onvergetelijke tijd te bezorgen. Wij werken dan ook 
maar al te graag samen met de jeugd om bijvoorbeeld 
de Halloweentocht te organiseren. 

 

Een dikke pluim voor de jeugd ! 
 

 
 

 
  

Vrijdag 18 oktober kom je in het uniform van je 
jeugdbeweging naar school. Laat zien dat je in de 

Chiro, Scouts of KLJ bent, en wees er fier over. 

 

 

Wat zit er nog in de pijplijn ??? 
 

 
 
Juf Anke, juf Sally, juf Lore en juf Annelies zijn 
zich ijverig aan het voorbereiden om een 
nieuwe club op te richten. Op maandagmiddag 
(om de 2 weken) willen ze beginnen met 
samenzang ! (weer een nieuw talent dat 
aangeboord wordt). Kinderen die graag samen 
zingen, zijn van harte welkom om een leuke, 
sfeervolle middag mee te beleven door samen 
plezante liedjes te zingen. Hoe tof kan zoiets 
worden, toch ?! 
 

 
 
We zoeken nog een leuke naam voor de club. 
Heb je een tof of grappig idee? Laat het weten 
aan een van de juffen van de club of aan de 
directeur. Het leukste idee wint. 
Start na de herfstvakantie (november dus) 
 

 
 
Ook juffen of meester die dit willen, kunnen 
zich mee komen ‘amuseren’. (en wie weet … 
later ook nog ‘the mama’s and the papa’s’ ???) 
(ken je die nog?) 

Schaak – schaken – schaakmat 
 
Mr Lander en mr Mathias zijn ondertussen ook 
gestart met de schaakclub. Kinderen die willen 
kunnen komen leren schaken, of komen bijleren in 
het schaken. Maandag- en vrijdagmiddag zijn de 
dagen van afspraak. Knap initiatief van deze 
collega’s! Op die manier proberen we de talenten 
van zoveel mogelijk kinderen te helpen 
ontwikkelen. 

 


