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WISSELWERKING 
 

 

 

 
nieuwsbrief 

 

 

de directeur aan het woord 
 
Tja, beste lezer … we zijn ondertussen al aan de 
wisselwerking van april. We sluiten het 2de 
trimester van dit schooljaar af.  Je kind brengt het 
lenterapport mee naar huis. Moedig aan, 
feliciteer, bewonder, geef een pluim voor die 
knappe inzet thuis en op school. Weet maar zeker, 
de kinderen doen hun uiterste best! Hoewel dat 
zeer moeilijk uit te leggen is: wat is dat eigenlijk: 
“Je best doen “ ? 
En dan gaan we genieten van de paasvakantie. Ik 
hoop dat het weer een beetje wil zorgen voor 
“lentegenieten”: buiten spelen, wandelen, fietsen,  
een beetje hovenieren …. alles volgens de regels. 
En dan zijn we weer helemaal opgeladen om op 
19 april het laatste deel van dit schooljaar aan te 
vatten. 
Hopelijk zit hier wat perspectief in: uitstappen, 
ontbijt, …..wie weet? 
Voor iedereen: kinderen, ouders, collega’s, 
bestuur, wens ik een vrolijk Pasen, en  een fijne, 
deugddoende paasvakantie !  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

kalender     april  
   

5-18 paasvakantie 
19 Hier zijn we weer!!! 

Personeelsvergadering 
Er is gewoon NSL 

21 Mogen de kleuters op bezoek 
komen? We hopen van wel. 
Hartelijk welkom * ! 

22  L6: havenrondvaart* 

25 Doe mee dag voor kleuters en 
hun ouders*?  

29 oude spelletjesdag* 
30  facultatieve verlofdag 

*indien mogelijk  

 
 
 

 
 

We hebben nog nieuws.  
In de vorige nieuwsbrief is dit berichtje verloren 
gegaan. Toch willen we maar al te graag nog 
zeggen dat meester Lander weer papa 
geworden is. Stella is het jongste dochtertje, en 
zusje van Elia. 
Dikke proficiat aan Ellen en Lander, en we 
wensen alle geluk toe voor hun jonge gezinnetje. 
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Opvoeden: niet altijd even simpel ? 
Da’s waar…. 
 

 
 
Is dit op een of andere manier herkenbaar? 
Wel, veel meer moet het niet zijn om eens 
binnen te stappen bij de opvoedingswinkel.  
Wat zij allemaal te bieden hebben? Klik maar 
eens op deze link. Daar zie je een mooi en leuk 
informatiefilmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=rw7puO_5Q
hs&t=1s 
Voorts vind je nog veel meer info over opvoeden 
en vorming op volgende link 
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/p
ublicaties 
Opvoedingspunt Wuustwezel vind je in het Huis 
van het Kind. Dit zijn de contactgegevens:  
Tineke Herrijgers, 
Opvoedingspunt Wuustwezel 
opvoeding@wuustwezel.be  
0490/56 47 75 

 
 
 

Gelijke kansen? Da zal wel zijn zeker! 
 

 
 
In de digitale tijd, in de Coronatijd die de digitalisering 
nog meer in de hand gewerkt heeft, gaan we er maar 
van uit dat iedereen over een laptop of chromebook 
beschikt. 
Ieder weldenkend mens weet dat niet zo 
vanzelfsprekend is. 
Op school hebben we ondertussen ook enorm 
geïnvesteerd, en beschikken nu over een 30-tal 
chromebooks. In elke klas kan elk kind er over een 
beschikken. 
Ook het gemeentebestuur wil onder de noemer van 
gelijke kansen een duit in het zakje doen. Het bestuur 
kocht een aantal chromebooks aan, en stelt deze 
gratis ter beschikking van de scholen (verdeeld 
volgens het aantal leerlingen). Volgens die sleutel 
kunnen wij nu weer 2 extra chromebooks ter 
beschikking stellen van onze leerlingen. We hebben er 
nu al 32 in de laadstations staan. En, …. ze worden 
veelvuldig gebruikt. Dat is knap. 
Zo zorgen we er allemaal samen voor dat niemand 
kansen moet missen om goed hedendaags onderwijs 
te krijgen. 
 
Dank je wel voor de opbouwende samenwerking met 
het bestuur. 

 

 
L6 volop aan de zelfstudie met chromebooks 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rw7puO_5Qhs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rw7puO_5Qhs&t=1s
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/publicaties
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/publicaties
mailto:opvoeding@wuustwezel.be


april 2021 
 

 
  We steunen een goed doel 

 

 
 
Verjaren: een feestje, cadeautjes, …. we kennen 
het allemaal. Echt, allemaal? Ik denk het niet. Er 
zijn mensen die niet in de mogelijkheid zijn om 
dit te organiseren. En dat is jammer.  
Daar wil vzw Feestvarken wat aan doen. Zij willen 
helpen om voor elk kind een fijne verjaardag te 
geven. Gelijke kansen voor iedereen, da’s mooi. 
Zij zorgen voor een feestpakket dat bij de 
betreffende kinderen wordt afgeleverd. 
Als dat niet knap is. 

DAT WILLEN WIJ STEUNEN !! 
We gaan in de week voor de paasvakantie 
proberen geld in te zamelen voor deze vzw. 
Klassen doen een challenge, welke je kan 
sponsoren.  
We verkopen leuke sleutelhangers (logo van 
Feestvarken).  
De opbrengst gaat integraal naar de vzw. 
Dit alles kan je doen via de QR – code die je krijgt 
toegestuurd. Of je nu sponsort of een 
sleutelhanger bestelt, het geld gaat rechtstreeks 
naar vzw Feestvarken, zonder omwegen. 
(wie een sleutelhanger bestelt, krijgt die nadien 
via de school). 

Help jij mee om voor iedereen een 
verjaardag te gunnen? 

meer info www.feestvarken.be 
Er komt ook nog info via de klas van je kind, en 
via een brief van de school. 
 

 

een grappige varkenssnoet …. 

De rustige hoek op de speelplaats 
 
Weinig woorden zijn nodig: het werkt! 
 

 
 

 
 

pluim voor de werkgroep 

interessant voor het 6de leerjaar 
 
Voor kinderen die volgend jaar met het 
openbaar vervoer naar het middelbaar 
rijden, is het interessant om tijdig je Buzzy 
Pazz aan te vragen. 
Met tijdig wordt bedoeld: voor je 12 jaar 
wordt. 
Het scheelt een aardige cent in de aankoop 
hiervan. 
Meer hierover vind je op www.delijn.be  
 

 
 

http://www.feestvarken.be/
http://www.delijn.be/
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 En nu gaan we echt ontbijten hoor 
 
Weet je nog dat we in november een ontbijt (take away) haddden gepland?  
Weet je nog dat dat een gigantisch succes was? (om en bij de 500 bestellingen !!!) 
Weet je nog dat Corona toen roet in het eten heeft gestrooid (bah) , en dat het ontbijt niet  is mogen 
doorgaan? 
Weet je nog dat je onmiddellijk bent terugbetaald door de Vriendenkring ? Hoffelijk en correct. 
Weet je dat sindsdien de Vriendenkring geen enkele activiteit heeft kunnen/mogen  plannen? 
Weet je dat de Vriendenkring geen club is, die bij de pakken blijft zitten, en het hoofd laat hangen? 
 
Ja?    Weet je dat allemaal?  
 
Dan moet je nu weten dat de Vriendenkring die draad weer opneemt. We gaan opnieuw voor een 
take away ontbijt, en wel …….jawel met moederdag. 
 

Op zondag 9 mei wordt een afhaal – lente-ontbijt voor het hele gezin georganiseerd. 
(thema moederdag) 
 
Na de paasvakantie krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee waarop je je bestelling kan 
plaatsen. Je kan ook online bestellen; dat is nog gemakkelijker. Er zal een ontbijt zijn voor de kleine 
honger, voor de gewone honger en, jawel …ook voor de grote honger. Iedereen vindt zijn gading; dat 
moet, vinden wij. (En, er is een attentie voor de mama’s natuurljk) 
 
Het wordt gemakkelijk gemaakt: je doet je bestelling via  

- Het google-forms document 
- het strookje dat je meegeeft naar school. (week van april)  
- Je doet de betaling per overschrijving, of via de QR-code,  en wij zorgen dat alles klaarstaat 

om te komen afhalen op school op 9 mei.  
 
Hoe dat alles precies gaat verlopen wordt wel duidelijk op de brief die later volgt. (prijzen, 
afhaaluren) Het wordt al uitkijken naar al dat lekkers!  Doe je weer mee?  
 

Kan jij ons helpen?   Misschien wel, je weet maar nooit. 
 
In de rustige hoek op de speelplaats, liggen er in de kast ook tekenbladen, en tekengerief. We willen 
natuurlijk niet zomaar nieuw, goed papier hiervoor gebruiken. Neen, onze school heeft een meer 
duurzaam karakter. We gebruiken oude, of foute afdrukken, door die een 2de leven te geven. 
Maar het aanbod kan de vraag niet bijhouden. 
Werk jij bij een bedrijf (of kantoor, winkel, ..) dat veel overbodig papier heeft (foute drukken,  
oude documenten, documenten met een vroeger logo, ….)  
waarop geen geheimen staan? En je wil er nog vanaf ook? 
Wel, wij zouden dat goed kunnen gebruiken bij ons.  
Het dient wel  minstens één blanco zijde  
te hebben uiteraard. Je mag zulks altijd binnenbrengen  
op het bureel van de school. Let wel: we zamelen niet zomaar 
oud papier in hoor;  dat is niet de bedoeling. 
Het wordt veelvuldig en met veel dank gebruikt. 

  


