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de directeur aan het woord 
 
Zullen we maar denken dat alles beter wordt ? 
We gaan vaccineren, het weer gaat ons gunstig 
helpen, en hier en daar blikkeren al versoepelingen 
aan de horizon.  
Oef, ’t wordt tijd. 
Ook op school kan er al ietsje meer. Vanaf 15 
maart kan een klas weer eens op leeruitstap gaan. 
Het moet wel onder goed geregelde 
omstandigheden gebeuren, maar het is toch al iets.  
Ik hoop ook dat het opklaart voor de leerlingen van 
de 2de en 3de graad middelbaar, en voor de 
studenten. Jawel, zij hebben ook een zwar(t)e 
periode achter zich. Ik gun het hen van harte, en 
wens dat onze beleidsmakers dat ook doen. 
Ik wil in mijn woordje een paar PROFICIATS 
brengen aan onze leerkrachten in de Wissel. 
Ten eerste aan de werkgroep Carnaval. Zij hebben 
een zeer leuk en veilig carnavalsfeest bedacht waar 
alle kinderen elke dag in die week plezier aan 
beleeefd hebben. En de pannenkoeken ontbraken 
niet. Ook de leerkrachten hebben hun beste 
beentje (stemmetje) gezet oom een plezante 
masked singer wedstrijd te maken. Heel leuke 
carnavalsweek ! Knap ! 
Ten tweede aan de werkgroep stille plek op de 
speelplaats. Zij hebben in de vakantie de handen 
uit de mouwen gestoken en de ruimte onder de 
luifel omgetoverd tot een echte knusse, rustige 
plek. De kinderen maken er al volop gebruik van. 
Dit is een schot in de roos, en er zullen veel 
kinderen deugd aan kunnen beleven. We weten 
dat er kinderen zijn die eerder de rust opzoeken op 
de speelplaats, en die gaan ze hier zeker kunnen 
vinden. Voor elk wat wils dus. 
Zeer mooi initiatief wat bovendien prachtig  
werd uitgewerkt. 
Slotsom: een team om fier op te zijn !!! 
 
 
 
 

 
 

 

 

kalender  
 
4 start zwemseizoen L3  

personeelsvergadering 
geen NSL vandaag 

6 kinder- en familiequiz 
8 start zwemseizoen L2 

11 L5: Hidrodoe en Igean (Brecht) 
18 L1A: medisch onderzoek 

theater De Belleman 
22 L1B: medisch onderzoek 

31 oudercontact L1 – L5 
 digitaal 

L4 zal andere dagen nemen. Dit 
wordt nog meegedeeld. 

 
Vanaf 15 maart zouden er weer 
“eendaguitstappen” kunnen of mogen 
doorgaan. 
Hopelijk kunnen we toch nog een 
leeruitstap maken in dit schooljaar. 

 

 
Wie zit op zo’n tafereeltjes niet te wachten? 
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schoolraad,  einde mandaat 
 
De schoolraad is een participatieorgaan dat mee 
nadenkt over basisdingen van de school. (lestijden, 
verlofregeling, bijdrageregeling, ….). Zij beslissen 
niet echt mee, maar ze zijn een toetssteen 
waaraan beslissingen kunnen worden gemeten. 
Het is goed om een groep mensen te hebben die 
mee over de schouders van het schoolbeleid 
kijken.  
Dit jaar verloopt het mandaat 2017 – 2021. De 
nieuwe schoolraad is ondertussen ook al 
samengesteld voor de volgende 4 jaar. Zij 
vergaderen een eerste keer na 1 april. 
Ik wil met deze enkele mensen bedanken voor de 
vele jaren dat zij hebben deel uit gemaakt van 
onze schoolraad, maar nu de vergadering verlaten. 
Die mensen zijn Syl Aerts en Lu Kenis, die de 
geleding uit de plaatselijke gemeenschap 
vertegenwoordigden. 
Uit de geleding ouders wil ik Ils Jacobs, Pieter 
Meeussen en Roy Van Oers danken voor hun 
bijdrage. 
Zij werden na de laatste vergadering waarin de 
vorige schoolraad ontbonden werd, verrast met 
een bruisende attentie. 
Hartelijk dank nogmaals, en wij kijken uit naar een 
even constructieve samenwerking met de 
volgende schoolraad voor de volgende vier jaar. 
 

 

scholenbeurs gaat digitaal. 
 
Normaal gezien zou in Kalmthout de 
scholenbeurs plaatsvinden. Alle middelbare 
scholen uit de wijde omgeving komen zich daar 
voorstellen aan de ouders en leerlingen van het 
6de leerjaar uit de gemeenten Wuustwezel, 
Kalmthout, Essen (en bij uitbreiding nog veel 
meer misschien). Dat dit een waardevolle en 
zinvolle beurs is, hoeft geen twijfel. Het helpt 
mensen en kinderen in hun zoektocht naar een 
gepaste school met de gepaste opleiding. 
Maar ja, zoals reeds eerder verteld, kan deze 
beurs niet fysiek doorgaan.  
De gemeenten hebben samengewerkt om op 
een digitale manier toch een heleboel informatie 
te bundelen, en op die manier een digitale beurs 
te organiseren. 
Je vindt alle info op deze pagina . 

Ga zeker eens kijken. 
 

 

                    

zwemmer zwem ….. 
 
Als alles blijft zoals het nu is, dan starten we het 
zwemmen op donderdag 4 maart voor L3. 
L2 sluit aan op maandag 8 maart.  Op die manier 
zijn er geen beurten verloren gegaan, en kunnen 
alle leerlingen uit deze leerjaren de beoogde 
zwembeurten toch nog krijgen. 
Volgend schooljaar wordt het zwemmen over de 
hele gemeente, in alle scholen van alle netten, 
herbekeken. Het scholenoverleg hierover is 
reeds gebeurd, de afspraken met het zwembad 
zij ook zo goed als rond. 
In een latere nieuwsbrief zullen we het 
hernieuwde zwemonderricht volledig toelichten. 

http://www.kalmthout.be/scholenbeurs

