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nieuwsbrief 

 

 

de directeur aan het woord 
 
Wist je dat eind januari betekent dat we halfweg 
het schooljaar zitten? Jawel beste mensen, zo snel 
gaat het allemaal. 
Ik ben blij dat we dit schooljaar toch in de buurt 
van het normale al hebben kunnen doormaken. 
De kinderen komen elke dag allemaal naar de klas 
om echt les te krijgen. Er zijn wel aanpassingen en 
beperkingen, maar kom ….het had allemaal nog 
erger gekund. 
Ik houd mijn blik positief naar de toekomst 
gericht: de dagen worden al wat langer, heel 
voorzichtig komen de eerste krokussen piepen, 
voorbode van de lente. En laat dat nu net zijn wat 
we nodig hebben: licht, warmte, zon, buitenlucht, 
…. Ik weet zeker dat deze dingen ons sterker 
maken om de strijd tegen onze supervijand 
“Corona” te winnen. Beetje bij beetje zullen we 
veld winnen, tot we ons leven weer helemaal in 
volle vrijheid in handen kunnen nemen. 
Echte stappen in de wereld, wat normaal zou zijn 
in de komende tijd van het schooljaar, zitten er 
nog niet in. We moeten de wereld dan maar in de 
klas halen; dankzij onze moderne media lukt dat 
aardig. 
We zien onze kinderen groeien: zowel lichamelijk 
als in persoonlijkheid. Ze leren een mening 
hebben, ze verwerven inzichten en vaardigheden. 
Ook qua kennis en kunnen staan ze niet stil. Dit 
geeft ons, volwassenen, de drive en de power om 
ervoor te blijven gaan. Onze kinderen zijn de 
toekomst: da’s waar, maar ze zijn er nu ook. Dus 
moeten we er ook nu voor werken. We laten niet 
af. 
Wat komende activiteitenagenda betreft, zal dit 
maar een korte nieuwsbrief zijn. maar ’t leven op 
school zal er niet minder bruisend op zijn. 
Veel leesplezier en een fijne maand  
februari gewenst ! 
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nieuws over zwemmen 
 
Nederland verstrengt de maatregelen en  ook bij 
ons is het niet schitterend. Er is met het lokaal 
bestuur afgesproken om het zwemmen uit te 
stellen, en dit minstens tot 1 maart. Dan 
bekijken we de mogelijkheden van het moment. 
We proberen een regeling te maken waardoor 
de verloren beurten (vooral L3) kunnen worden 
ingehaald (evt. op dinsdag of donderdag). We 
houden je op de hoogte. 
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Een speelplaats is meer dan een voetbalveld 
 
Daar zijn we nu stillekesaan ook achter gekomen. 
Er moet ‘gesjot’ kunnen worden, maar dat moet 
niet op meer dan de helft van de speelplaats zijn.  
Een werkgroep leerkrachten heeft de koppen bij 
elkaar gestoken en is volop bezig met het ontwerp 
van een rustige hoek op de speelplaats (onder de 
grote luifel). 
Kinderen die graag een keertje een strip of ander 
boek lezen, anderen die liever een gezelschapsspel 
spelen of een tekening willen maken gaan 
binnenkort een hoekje hiervoor vinden. 
Er komen ideeën- en andere meldbussen, een 
goedmaakmuur, en dat allemaal onder de luifel. 
Binnenkort wordt deze helemaal omgevormd tot 
een gezellige, rustige ruimte waar kinderen 
helemaal kunnen tot rust, en zichzelf komen. 
Gelukkig mogen we, om dit te kunnen realiseren, 
weeral rekenen op de steun van de vriendenkring 
en de helpende handen van de collega’s.  
Geef ons wat tijd, en wij zorgen dat het helemaal 
in orde komt.  
 

 
 

dit is het natuurlijk niet, het is een voorbeeld 

 
 
Dikke truiendag is al maanden bezig hier in De 
Wissel. In de klassen staan de ramen en deuren 
constant open om te ventileren. Kinderen zijn er 
al de hele periode zodanig op voorzien (trui, buff, 
….) dat wij niet echt een aparte, speciale dikke 
truiendag gaan organiseren. Ik ben overtuigd dat 
de raad van de experten om maximaal te 
ventileren het gewenste resultaat geeft: wij 
kennen hier op school maar een beperkt aantal 
ziektegevallen. De openluchtscholen hadden dit 
al heel lang door zie je wel. 
Graag hadden we iedereen op warme 
chocolademelk getrakteerd maar dat gaan we 
om de ondertussen gekende redenen voor één 
keertje overslaan.  Och, dat komt weer wel terug. 
 

 

Pannenkoekenperikelen…..? 
 
Neen hoor, …. onze pannenkoekenbakmoeders 
mogen dan wel niet op school komen bakken, 
maar in de Wissel lossen ze dat probleem in 1-2-3 
op. We zorgen dat er in elke klas een voorraad 
pannenkoeken komt, zodat de leerkracht deze  
kan opwarmen en besuikeren of bestropen. De 
kinderen zullen er niet minder om smullen: lekker 
en gezellig binnen de klasbubbel. 

 
dank je wel vriendenkring, voor de pannenkoeken 

voor 1 keertje 
eens niet ….. 
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Inschrijven in de  Wissel 
 
In deze periode van het jaar beginnen de mensen al 
eens over het volgende schooljaar na te denken. 
Voor heel wat ouders van kinderen uit de derde 
kleuterklas betekent dat ook dat hun kind voor het 
eerst naar de lagere school gaat.  
De mensen moeten dus een schoolkeuze maken en 
hun kind in de school van hun voorkeur inschrijven. 
Graag helpen we hier een handje door de 5-jarige 
kleuters een keertje uit te nodigen in De Wissel. 
Ook de ouders worden uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen. Normaal zou dit doorgaan op 
zondag 25 april. Ik durf nog niet 100% zeker zeggen 
of, en hoe dit gaat georganiseerd worden. We 
passen er alleszins een coronaveilige mouw aan. 
Met de directeur van Triangel heb ik afgesproken 
om de inschrijvingen voor nieuwe kinderen te 

starten op , en vanaf 1 maart 2021 

Op onze website 
www.gemeenteschooldewissel.info vind je alle  
nodige documenten (5 stuks) hievoor. Je kan die 
downloaden en ingevuld aan de school bezorgen 
(mail, bus, afgifte,  …). Je vindt daar ook heel wat 
praktische info (informatiegids, en nog veel meer). 
Je mag ook altijd bellen voor meer inlichtingen.  
Wij staan je graag te woord. 
 

 
 
Geef gerust door aan die ouders die wij via deze weg 

niet kunnen bereiken. 

Is ’t  carnaval?  Jawel, ‘t is carnaval !! 
 
Sowieso was 2021 een jaar zonder grote 
carnavalsstoet met de drie centrumscholen 
samen. Die moeten we dus al niet afgelasten. 
Ons tussenprogramma is er dan normaal eentje 
met  een revue in de Kadans (optredens van 
kinderen en leerkrachten).  
Doch, er is een virus dat zich verkleed heeft als 
Lady  Corona, dat hier een stokje voorsteekt. 
De werkgroep leerkrachten doktert ijverig een 
veilig alternatief voor het alternatief uit.  
Daar we de Kadans deze keer dan toch niet 
mogen gebruiken, vieren we carnaval op vrijdag 
12 februari (en niet op 11, zoals op de kalender 
staat) in de school en dat volgens wat  veilig kan 
en toegelaten is. 
’t Wordt een carnaval, zeker en vast met 
verkleden en met pannenkoeken, wees daar 
maar gerust in. Je hoort er nog van ! 
 

 

carnaval in de Wissel op  
12 februari 2021 

 

 Wie ook nog uitkijken naar een andere school, zijn de leerlingen 
van L6. Zij moeten een keuze maken naar welke middelbare 
school ze zullen gaan. In normale tijden zou er weldra de 
scholenbeurs zijn, maar, ….het zijn geen normale tijden. Dat 
weet je ondertussen al. 
Wij proberen de overstap zeker mee te begeleiden, en we 
zullen alle scholeninfo die ons bereikt zeker en vast doorgeven. 
Hopelijk slagen de middelbare scholen er toch ook in om de 
ouders en kinderen een keertje te ontvangen.  

http://www.gemeenteschooldewissel.info/

