
  

  

Nieuws van De Wissel 
    

                

  

Dag meisje, dag jongen, dag ouder  

  

We hopen dat je “volle bak” van de vakantie genoten hebt en nog aan het 

genieten bent. Zoals beloofd sturen we in augustus een briefje waarin wat 

praktische zaken staan vermeld. Zo kan alles op de eerste schooldag vlotjes 

verlopen.  

  

Kom eens kijken naar je nieuwe klas: het ijsbreekmoment.  

Op donderdag 29 augustus kan je een kijkje komen nemen in je nieuwe klas. 

De meester of de juf verwelkomt je tussen 18.00 u. en 19.00 u. Op die manier 

kunnen we al een eerste keer kennismaken en het schooljaar een prachtige start 

geven.  

  

Eerste schooldag:  

We verwachten je op maandag 2 september voor 08u.30 op school (de poort 

gaat open om 08u.00). De voormiddag eindigt om 12u.05. We starten terug om 

13u.15, en dit tot 15u.10. Dan komen we allemaal naar huis, of we gaan naar 

Stekelbees met de kinderen die moeten opgevangen worden. (wel laten weten 

aub). Iedereen is welkom op de speelplaats, maar om 08.30u. willen we wel van 

start gaan, en wuiven we de mama’s en papa’s uit, en zeggen blij : “Tot straks 

!!”  

  

Refter  

Als je tijdens de middag op school blijft, dan  heb je je  boterhammetjes 

meegebracht. Je krijgt een vaste plaats in de refter.  Tegelijk mag je ook water 

meebrengen. Als je  wil kan je een beker melk kopen op school. Hiervoor wordt 

een beurtenkaart (25 beurten aan 8 euro) aangeboden. Zie antwoordblad. In de 

winter kan je een pakje minuutsoep meebrengen; je krijgt heet water van ons. 

    
  

  

    
  
         
Hagelkruis 2a 2990 Wuustwezel   



Voor het middagtoezicht wordt 0,50 euro aangerekend. (abonnement of 

beurtenkaart)  

  

Tussendoortjes: gezondheid voorop !  

Als tussendoortje zijn we grote voorstander van fruit of groenten. Op 

woensdag is het sowieso fruit. Een eenvoudige koek (zonder chocolade) kan 

natuurlijk ook. Probeer een afwisseling te maken (voormiddag – namiddag: 

koek / fruit)  Ander snoepgoed zien we liever niet, en kauwgom brengen we 

helemaal niet mee.  

  

Drank op school: lekker, gezond en goedkoop !  

Kinderen mogen gerust een flesje water meebrengen naar school. Ook de 

drinkfonteintjes (kraantjeswater) staan ter beschikking zolang het niet vriest. 

We houden het enkel bij water; alle andere gesuikerde dranken ( ook 

fruitsappen, limonades, ….) blijven gesloten en gaan mee terug naar huis. We 

streven op school een gezonde voeding na.  

  

Afval: nee, daar doen we niet aan mee !  

We proberen de afvalberg zo klein mogelijk te houden. Geef je kind een koek in 

een koekendoos  en boterhammen in een brooddoos mee, en niet in papiertjes 

of aluminiumfolie.  De rommel die er toch nog is, gaat mee terug naar huis.  

  

Naschoolse les  

De naschoolse lessen beginnen op donderdag 5 september. Vanaf dan kan je 

kind op maandag, dinsdag en donderdag tot 16u.15 op school blijven. (uitgez.  

bij personeelsvergaderingen. Je kan inschrijven op bijgevoegd blad.  

  

Benodigdheden  

Al wat je kind nodig heeft in de klas, wordt door de school voorzien. Wel raden 

we aan volgende dingen aan te schaffen: een goede boekentas, een pennenzakje 

met kleurstiftjes of –potloden, een leuke A4-kaft met rekkers of flappen, een 

boterhammendoos, een hervulbare drinkfles voor water,  en een koeken- of 

fruitdoos. Let wel dat er op alles een naam staat a.u.b.  

  

Rijbegeleiding  

’s Middags, en na schooltijd begeleiden we de rijen tot over de Bredabaan, en 

tot in de bocht van het Hagelkruis. We vragen de ouders om dan ook op die 

plaatsen hun kinderen op te wachten. Zorg dat je kind een fluovest of fluo 

boekentashoes heeft. (naamtekenen!!)  

  

Infoavond  

Op 5 september organiseren we onze infoavond. Daar vertellen we je uitgebreid 

over onze school en onze werking. Tevens bezoek je de klas van je kind waar je 



van naaldje tot draadje info krijgt over de specifieke werking in dat leerjaar. We 

starten om 19.00u. voor de nieuwe ouders en geïnteresseerde ouders uit andere 

leerjaren; vanaf 20.00u. is iedereen nog welkom en kunnen we de klassen 

bezoeken.  

  

  

Nieuwsbrieven  

Om papier te sparen sturen we  de nieuwsbrieven en andere post per mail. Elke 

nieuwsbrief is ook terug te vinden op www.gemeenteschooldewissel.info   

  

Zwemmen en turnen  

Als turnkleding vragen we je een turnshortje (donkerblauw of zwart) en 

turnpantoffels (zonder veters) mee te geven. Turnzak is in bruikleen van de 

school. T-shirt wordt door de school voorzien (max. 2)  

  

Zwemmen ziet er als volgt uit:  

Het 2de en 3de leerjaar gaan 10 beurten na elkaar zwemmen in zwembad De 

Wildert, te Zundert. We starten in december.  

Zij worden volledig begeleid door instructeurs van het zwembad. De eerste 

beurt is ingepland op maandag 16 december. De kostprijs hiervoor zit 

verrekend in de maximumfactuur. Meer nieuws en info hierover volgt later.  

  

Betalingen  

In principe gebeuren alle betalingen via de schoolrekening. (3 x per jaar). Het 

is de gemeente die de betalingen regelt en opvolgt. Uitzonderlijk kan het 

gebeuren dat bepaalde betalingen contant gebeuren. (schoolfoto’s en 

melkkaarten voor de refter worden contant betaald)  

  

Vriendenkring  

Ons oudercomité, wie een grote meerwaarde betekent voor onze school, is 

naarstig op zoek naar nieuwe medewerkers. Als we met veel ouders onze 

schouders zetten onder de werking van het oudercomité en hun activiteiten, 

wordt het voor iedereen prettig werken. We gaan er van uit dat alle ouders het 

beste voor alle kinderen en de school willen. Daarom durven we, in naam van 

die kinderen, de leerkrachten en het oudercomité, sterk aandringen op 

mensen die bij een of andere activiteit hun steentje willen komen bijdragen.  

Hieronder staat een overzicht van de jaarwerking.  

Wij hopen oprecht dat er veel mensen zijn die bij de grotere activiteiten bereid 

zijn om te komen meehelpen. Je hoeft dan nog niet echt mee te komen 

vergaderen, wat uiteraard zeker ook mag, maar de praktische medewerking is 

het meest welkom.   

  

http://www.gemeenteschooldewissel.info/
http://www.gemeenteschooldewissel.info/


De belangrijkste vriendenkring- activiteiten dit schooljaar zijn:  

centjeskermis           zondag 15 september 2019 

scholenveldloop          vrijdag 27 september 2019 

halloweentocht          zaterdag 2 november 2019  

quiz              zaterdag 15 februari 2020 

avonturentocht voor allen      dinsdag 23 juni 2020  

  

Wij zijn op school alvast volop bezig aan de voorbereiding van weer een leuk 

nieuw schooljaar.  

Geniet nog van de vakantiedagen, van de kermis, … en dan zien we elkaar op 2 

september ! (of al  op 29 augustus, bij de ijsbreekavond)  

  

Tot dan !    

Team De Wissel  

  

De recentste schoolbrochure en het nieuwe, goedgekeurde  

schoolreglement zijn te vinden op onze website  
  

 www.gemeenteschooldewissel.info (achter de tegel ‘visieteksten’.)  

Daar vind je de belangrijke brieven (invulstroken, Z-briefjes, e.d.m.).  

  

  

http://www.gemeenteschooldewissel.info/
http://www.gemeenteschooldewissel.info/


  

  

 
  

Antwoordblad  (mee te geven bij het begin van het schooljaar)  
Graag invullen, het is tegelijk een controle of update van uw contactgegevens die we reeds hebben.  
  

1. Naschoolse les (15.25 u.  – 16.15 u.)  
  

 Naam kind (eren)    __________________________________ leerjaar ____  
  

         __________________________________ leerjaar ____  
  

__________________________________ leerjaar____ 
    

volgt naschoolse les op (kruis aan wat past)  
  

O  maandag  O  dinsdag  O  donderdag  O  geen naschoolse les  
  

     
2. Melkkaart (af te rekenen bij refterpersoneel)  

  
Ik wens een 25- beurtenkaart voor melk  (€ 8.00/st., contant bij te voegen aub)   
  

   0  ja  (voor __________________________(naam)    0  neen  
  

3. Nieuwsbrief  
  
Wij willen de nieuwsbrief  per email ontvangen op volgend(e) adres(sen)   

      
   __________________________________________________  

  

      
   __________________________________________________  

  
4. Telefoon   

  
Wij zijn het gemakkelijkst telefonisch te bereiken op volgend(e) nummer(s)   

 ____________(je naam)       ________________________________  
  

 ____________(je naam)       ________________________________  

  
  

  
i nfoblad 

  ’19 - ‘20 
  

  


