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De directeur aan het woord 
 
Kijk eens aan, beste lezer: januari 2020 is bijna 
geschiedenis geworden. Gaat het rap of gaat het 
rap? Ik kijk al stillekes uit naar de komende lente. 
Van mij mogen de dagen al langer beginnen 
worden, de avonden wat langer licht, het weer 
wat zachter, een krokus die komt piepen, de 
toverhazelaar in bloei, ….. we staan er goed op. 
 Er zit nog heel wat aan te komen: uitstappen, de 
zoektocht van de Vriendenkring, carnaval, de quiz 
op 15 februari, … een gevuld voorjaar wordt het 
vast en zeker. 
Heb je goed gezien wat onze kinderen in de eerste 
helft van het schooljaar al geleerd hebben, wat ze 
nu kennen en zeker ook kunnen? Zie je ze 
groeien? En dan bedoel ik:  zowel lichamelijk 
groter worden én als persoonlijkheid groeien (een 
mening, een inzicht, vaardigheden, ….). Zoiets 
geeft ons als volwassenen toch voldoening, dat 
geeft energie om verder te doen zoals we bezig 
zijn: onze kinderen helpen groeien, leren, 
bijbrengen, …. 
Dit stuwt ons voort in ons werk in de Wissel, elke 
dag opnieuw. Vind in deze brief zeker ook de 
uitnodigingen voor de carnavalstoet en de quiz. 
Geen enkel van beide mag je missen !!! 
 
Veel leesplezier ! 

 
 

 

 

Kalender februari 2020 
 
4 personeelsvergadering 

geen NSL vandaag 
L5: textielatelier in Amandina 

5 scholenbeurs Kalmthout - Gitok 
7 schrijf – ze Vrij – dag in L6 

11 dikke truiendag 
15  kidsquiz in de Ark 

familiequiz in de Ark 
18  L2: mega spelenpaleis in Brecht 

20 netbal tegen de Oever 

21 carnaval 
stoet door Wuustwezel 

24.02 – 01.03: krokusvakantie 
 

 

 

  

Let’s quiz again !! 
 
Op zaterdag 15 februari gaan we quizzen in De Ark. 
 
In de namiddag komen de kinderen aan de beurt. Zorg dat je een ploegje van 6 vrienden/vriendinnen 
maakt en kom zeker meedoen. Ook je nichtjes, neefjes, vrienden van andere scholen zijn welkom. 
Een leuke quiz, plezante vragen en mooie prijzen. 
’s Avonds zijn het de volwassenen. Maak een ploeg van 6 en kom je een hele avond amuseren op een 
quiz die de reputatie heeft van heel plezant te zijn. Ook jouw vrienden, kennissen en familieleden zijn 
van harte welkom !! 
Affiche elders in deze brief, op facebook, op een spandoek,  en in de boekentas van de kinderen !! 
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Scholenbeurs 2020 
Voor de leerlingen van L6 betekent deze tijd, dat 
de voorbereiding op het middelbaar onderwijs 
gaat starten. Er loopt in de klas een project “op 
stap naar het middelbaar”. De kinderen leren 
werken met de “studiewijzer”. Hier leren ze hun 
eigen talenten en interesses kennen, in functie van 
een mogelijke studiekeuze. Samen met de klas 
bezoeken ze enkele scholen in de omgeving. En, er 
is natuurlijk de scholenbeurs. Dit jaar gaat deze 
door in Gitok Bovenbouw te Kalmthout. Hou alvast 
woensdag 5 februari vrij om een bezoek te 
brengen aan deze beurs. Alle scholen uit de wijde 
omgeving staan klaar om al je vragen te 
beantwoorden.  Je ziet, we begeleiden de kinderen 
zo goed mogelijk om samen met de ouders een 
goede keuze te maken, gestoeld op het advies van 
de leerkracht. Want, vergeet niet, de leerkracht 
heeft ook een goede kijk op de kinderen. 
Ook ouders en leerlingen uit L5 zijn hier welkom.  
Uitnodiging volgt nog. 
 

 
 

Zichtbaar in het verkeer. 
 
Hoewel het dragen van fluo niet meer echt 
verplicht is na de krokusvakantie, blijven we het 
toch wel aanmoedigen.  
Kinderen zijn echt wel enorm veel zichtbaarder 
met fluo-kledij of fluo-accessoires. 
 
Praktijk wijst uit dat een boekentas- of 
rugzakhoes nog beter opvalt dan een vestje, 
zeker wanneer de boekentas op de rug gedragen 
wordt. (anders wordt het vestje verstopt achter 
de boekentas).  
Zonder rugzak is een vestje natuurlijk het beste !!  
 combinatie van de 2 is TOP  

 
Misschien een tip wanneer je nog eens op zoek 
bent naar een cadeau voor je kind !! 
 
Er zijn zelfs mutualiteiten  
die dit soort  
veiligheidsaccessoires  
helemaal terugbetalen. 
Informeer zeker bij je  
mutualiteit. 
 

 

 

 

De halloweenprijs !! 
 
Liz en Miek en Suus en Fons zijn met 
mama en papa naar de Efteling 
geweest. Natuurlijk moesten ze een 
foto maken met de bon die Liz 
gewonnen had bij de Halloweentocht!  
Zie Liz maar eens fier zijn! Ze vertelden 
ons dat het een geweldig leuke dag 
was. Dat geloven we helemaal. 
Dikke merci aan de Vriendenkring en 
aan de talrijke sponsors om zo’n 
prachtprijs mogelijk te maken. 

 

 

pesten ≠ plagen ≠ conflicten, we zien het niet graag gebeuren maar het 
zijn allemaal zaken die op een school kunnen voorkomen. We hebben 
daar een uitgewerkte visie over, en een uitgebalanceerd beleid voor 
uitgeschreven. Deze is zopas helemaal geüpdatet. (januari 2020)  
Dit beleidsplan kan je ondertussen vinden op onze website achter de 
knop “schoolwerking – visie”   pestbeleid.  
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Jazeker, we gaan weer stoeten met Carnaval. Een bonte bende trekt langs de Nieuwe Buiten, de 
Wissel, Hagelkruis, Bredabaan, Dorpsstraat, Kloosterstraat, Bredabaan, Boomgaard weer terug naar de 

Nieuwe Buiten. Kom zeker kijken en genieten van deze mooie stoet, samen met de drie 
centrumscholen in Wuustwezel.  21 februari, vanaf 13.00 u. zal je ons horen. 

Komt dat zien….alaaf…...alaaf……alaaf !! 
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Verkleedthema voor de Wissel: 
Feest !! 


