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nieuwsbrief 

 

 

de directeur aan het woord 
 
Het zijn speciale tijden. Nog altijd zijn mensen op 
de vlucht, vaak in erbarmelijke omstandigheden 
en met dramatische gevolgen. We zijn steeds 
meer bezorgd om de wereld van de toekomst (of 
is het de toekomst van de wereld?)  om het 
klimaat. We merken een stijgende criminaliteit in 
de stad waar we toch zo graag komen om te 
winkelen, te studeren, te ontspannen. En het 
jammere is dat de oorzaak van dit alles ligt bij de 
mensen zelf; we kunnen hier niet zeggen: “We 
kunnen er niets aan doen”, want het is wel waar 
verdorie!! 
En daarom is het mooi om te zien dat een actie als  
de warmste week volgende week weer op gang 
wordt getrokken. Solidariteit is tenminste een 
mooie eigenschap van de mens. Ook wij dragen 
ons steentje bij! Soep op de markt, kerststronken 
op de markt van 18 december. 
Toch mag de periode die nu aanbreekt beelden 
oproepen van dikke pakken sneeuw, knetterende 
haardvuren (als ’t nog mag), bontversierde 
kerstbomen, ingeduffelde wandelaars. Het lijkt 
allemaal wel nostalgie, het kan toch zo simpel zijn. 
Ik wens ieder van jullie een tijd die gezellig mag 
zijn, die je dichter bij je vrienden en familie 
brengt.  
Ik wil in dit woordje alle kinderen, ouders, mijn 
collega’s, gemeentebestuur en al wie jou of mij 
nauw aan het hart ligt, zo’n sfeervolle 
eindejaarstijd wensen. Ik wens dat er toch 
voornemens en plannen kunnen worden 
uitgevoerd. Ik hoop ook dat een beetje van al ons 
geluk mag uitstralen naar al de  mensen die het 
lang niet zo goed hebben dan wij, mensen van 
dichtbij of van ver weg, waar ook vandaan. 
Prettige kerst en een voorspoedig 2020  !! 

 
 

 
 

 

Kalender  voor januari 2020 
 
6 daar zijn we weer !! 

L1 (juf Lore) zingt driekoningen  
8 L5: medisch consult CLB 

algemene kriebelcontrole 
9 Suske & Wiske & Schanulleke: 

bezoek aan politiekantoor 
13 personeelsvergadering 

GEEN NSL vandaag 
17 L6: bezoek aan Gitok Kalmthout 

21 L6: bezoek aan Gitok Kalmthout 
22  oudercontact voor L 6 

hercontrole door kriebelteam 
29 pedagogische studiedag 

Geen les vandaag ! 
30 L4: medisch consult CLB 

gedichtendag 
 

 

 

  

Op onze school is er afspraak dat de kinderen 
GEEN kerst- of nieuwjaarskaartjes meebrengen 
om uit te delen aan elkaar. 
We juichen toe dat kinderen elkaar de beste 
wensen overbrengen, maar dat kan evengoed 
met een lief woordje, een handdruk of via thuis 
met een mail, een sms, ….. mogelijkheden te 
veel zelfs, en dat hoeft helemaal niets te kosten. 
 
Ook uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes 
verdelen we via thuis, en niet op de school. 
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Soep op de markt 
 

 
 

En of dat onze actie soep op de markt een succes 
was. Zomaar eventjes 1050 EUR kunnen we 
overmaken aan het kinderkankerfonds. Als we dat 
samenleggen met de 3950 EUR van onze actie 
vorig schooljaar, konden de kinderen van het 6de 
jaar een cheque van 4950 EUR meenemen naar 
Kortrijk. En er komt misschien nog wat bij van de 
kerststronkenverkoop op de markt van 18 
december.  
Laten we daar met z’n allen barstens fier over zijn ! 
 

 
 

 

Mogen we het eens over snoep hebben ? 
 
Snoepen doen we allemaal wel eens een keertje.  
 
Maar we doen dat niet op school. Daar houden 
we het bij fruit of groenten (1 x per dag) en een 
eenvoudige koek. 
We staan wel toe dat er in de brooddoos van 
zoon of dochter een verrassinkje kan zitten, maar 
houd dat beperkt a.u.b.  
Bij uitstappen doen we niet anders. We nemen 
geen puntzakken snoep mee,  neen, daar houden 
we het even eenvoudig en bescheiden als andere 
dagen. (zie brooddoos) 
Als het een uitstap voor de lol is (schoolreis, 
Molenbergen, avonturentocht, …), ja, …dan mag 
er al eens een extraatje in de rugzak zitten. Maar 
ook daar overdrijven we niet he. 
En wat als we verjaren, en we zouden willen 
trakteren in de klas? Inderdaad, dan houden we 
het liefst ook zo gezond mogelijk: een 
eenvoudige cake (of cupcake), fruit/groente. Dus 
ook weer niet puur snoep, chips, … neen dat 
laten we voor wat het is. 

 
 
Heel deze visie en beleid over snoep, maar ook 
over andere “gezondheidsdingen” is terug te 
vinden in ons gezondheidsbeleidsplan. Het 
lerarenteam heeft dit plan deze maand terug 
bestudeerd, besproken en bijgestuurd. Nu weten 
we weer precies waar we voor staan in De 
Wissel. 

 
Weldra vind je dat integraal terug op 
www.gemeenteschooldewissel.info bij de knop 
“schoolwerking en visie” 
 
Daar vind je nu ook een heel mooi filmpje over 
wie wij zijn, wie het Gemeentelijk Onderwijs is. 
Zeker eens klikken en kijken. 

 
niet vergeten he……31 januari !!!! 

http://www.gemeenteschooldewissel.info/
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Lieve meter, liefste peter 
 
Ken je het zelf nog? Beetje zenuwen, iedereen 
(tantes en nonkels)  die zit te kijken en te luisteren, 
boven op de stoel moeten staan,  in ’t zicht van 
iedereen, …..toch nog een nonkel die blijft babbelen 
ondanks de “ssssssssst” van de tantes…. 
Een brief, op z’n mooist geschreven (vroeger nog 
met vulpen), en boordevol wensen en beloftes. 
Wat ‘voorspoed’ eigenlijk wilde zeggen wisten we 
niet goed, maar kom, …..’t bracht op:  
een doos kattentongen met een cent tussen 
verstopt, een envelopje,… het zit nog in de 
herinnering alsof het gisteren was ,hoewel ik spreek 
over een halve eeuw geleden. 
Probeer met deze herinnering in gedachten, 
geboeid en enthousiast naar je kind, je pete – mete 
– of kleinkind te luisteren. En je zal begrijpen wat ie 
doormaakt. Laat de kinderen schitteren !! 
Veel plezier met het lezen en beluisteren van de  
nieuwjaarsbrieven. 
 

 
een snuifje nostalgie 

 
 

formidabele kerstmis !! 

Roddels, weetjes, nieuwsjes, ….. 
 

 
 
Juf Najoua is deze maand langs geweest met 
haar dochtertje Hanae. Zij is haar derde kindje. 
In september mogen we Najoua weer in onze 
groep verwelkomen. 
 
Wist je dat met Nieuwjaar, de dagen al 5 
minuten langer duren (na de kortste dag van 21 
december)? 
 
Wist je dat 2020 weer een schrikkeljaar is? Wie 
geboren is op 29 februari kan weer eens een 
keertje echt verjaren op zijn/haar geboortedag. 
 
De kinderen van L1 (godsdienstklas) gaan 
maandag 6 januari driekoningen zingen in alle 
klassen. Dag Melchior, Balthasar en Caspar ! 
Geef mij een nieuwe hoed ! 
 
4 januari: Nieuwjaarsdrink aan ‘t gemeentehuis, 
aangeboden door het bestuur. Iedereen 
welkom op dit gezellig nieuwjaarsfeest ! 
 

De eerste schoolfactuur komt er aan. Het is 

fijn dat je deze zo snel mogelijk in orde brengt! 
Dank daarvoor. 
 
 
 


