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nieuwsbrief 

 

 

De directeur aan het woord 
Zolang de seizoenen hun eeuwenoude plan blijven 
volgen, genieten we van de eigenheden ervan. De 
herfst kleurt de bomen, rijpt de vruchten en 
sommige dieren schudden hun bedje op voor de 
komende winterslaap. 
Eigenlijk is dit wel een mooie periode, een tijd die 
gezelligheid oproept. Guur weer, maar ook knus 
en warm binnen. 
Tegelijk komen ook de donkere dagen van het jaar 
in zicht. “ IN ZICHT”, ik zeg het goed. Zorg dat men 
ons goed kan ZIEN. Vanaf 4 november is het 
dragen van fluo (vest of hoes) voor fietsers 
verplicht !! De reden hiervoor dient niet meer 
herhaald te worden, die is vanzelfsprekend. 
En op school leggen we de riem even af. De 
machine komt even tot rust. Maak er met je 
kinderen een leuke week van: geniet, speel, 
ervaar, beleef, …. en laad vooral de batterij weer 
helemaal vol zodat we na de herfstvakantie weer 
snel op bedrijfssnelheid zijn. 
Voor iedereen wens ik dan ook een deugdoende 
herfstvakantie ! 

 
 

 

 

Kalender november 
 
2 Halloweentocht: zeker doen !! 

4 We beginnen er terug aan 
6 L3: grootouderdag 

7  Personeelsvergadering 
GEEN NSL die dag ! 

8  Dag van de vrede (L4,L5 en L6) 
12 L4: speelgoedmuseum 

14 L5: Tongeren 
16 Lichtstoet in Wuustwezel 

18 L1: Kronkeldiedoe 

25 L5: tentoonstelling Anne Frank 
Relaxatieles in L1 

26  Muziektheater Haar & Snaar 
CLB infoavond middelbaar 
onderwijs (Kadans) 

 

 

Dag van de vrede 
De leerkrachten LBV (katholieke godsdienst, islam en zedenleer) hebben samengewerkt aan een 
project over de wereld waarin we leven. Ze ervaren dat het belangrijk is dat er vrede en 
verdraagzaamheid is, maar evengoed leren ze respectvol en verantwoord om te gaan met die wereld. 
Ze leren wat duurzaamheid is, wat ecologisch is en wat kan leiden tot een mooie wereld. In dit project 
worden geschiedenis en actualiteit nauw met elkaar in verbinding gebracht. 
Knap is ook dat hiervoor met alle overtuigingen kan samengewerkt worden. Zo leren kinderen ook dat 
we meer op elkaar lijken, dan dat we van elkaar verschillen. 
Op 8 november houden ze het slot van dit project. Dit wordt ongetwijfeld een zeer zinvol moment. 
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Zorg dat je dit niet mist !! 
Elk jaar opnieuw is dit een prettig gestoorde 

griezelige gezinswandeltocht. 
Het is het resultaat van een fijne samenwerking 

tussen het oudercomité en de Chiro. 
Voor de best verklede wandelaar is een 

fantastische prijs voorzien. (jury: Wezelopdefoto) 

 

         
 

zaterdag 2 november: niet vergeten !! 
 

 

Verkiezing leerlingenraad 
Op 11 oktober trokken alle kinderen van De Wissel 
naar de stembus. 
Jawel, bij ons is er nog opkomstplicht! 
Zij verkiezen voor elke klas een vertegenwoordiger en 
een hulpvertegenwoordiger in de leerlingenraad. 
Gemakkelijkheid halve worden deze afgevaardigden 
“klasburgemeesters” en “hulpburgemeesters” 
genoemd. 
Met regelmaat vergadert deze groep kinderen onder 
leiding van mr Koen en mr Wouter. 
Ze bespreken voorstellen van materiële aard, maar 
evengoed allerhande afspraken om de school en de 
sfeer op school te optimaliseren. 
Ongetwijfeld zullen ook dit jaar grote 
droomprojecten als een zwembad, een daktuin, en 
weet ik nog wat allemaal op tafel komen. Maar och, 
dromen mag (moet) soms wel hoor. 

 

 
 

Van zomertijd naar wintertijd 
 
Ja, het is weer zover. Of je nu voor of tegen bent, 
je zal tussen 26 en 27 oktober je klok weer eens 
een uurtje terug moeten zetten. Naar verluidt 
zou het in 2021 voor de laatste keer moeten 
gebeuren. Dan mogen de Europese lidstaten in 
principe zelf beslissen of ze permanent zomer- of 
wintertijd houden. Wat het ook moge worden, ik 
hoop dat ze er geen potje van maken, want dat 
zou maar al te gek zijn in een “verenigd Europa”. 
Al eens nagedacht wat jouw voorkeur zou zijn? 
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 Dag van de jeugdbeweging . 
 
“Blauw blauw blauw (en ook rood)) ….”, dat kon je 
wel zeggen op 18 oktober. 
Dat ze in De Wissel enorm fan zijn van de 
jeugdbeweging werd nog maar eens bewezen op de 
dag van de jeugdbeweging. De school kleurde 
helemaal blauw (en rood) van de chiro uniformen. 
Een knap spektakel zeg !! 
Het is fantastisch dat zoveel kinderen en jongeren 
dit doen. Wat ze daar leren, kan geen enkele school 
bieden... (en dan heb ik het echt niet over lezen en 
rekenen). Ook verdienen de leiders en leidsters veel 
respect. Zij geven al hun energie en vrije tijd om 
voor de jongeren een geweldige periode (misschien 
wel de geweldigste)  in hun leven te geven. Knap 
knap knap is dat !!! 

 
 

 

 

Wat zit er in mijn boterhammendoos? 
 
Kinderen spelen, leren, denken, bewegen, 
zingen, roepen, ….. Kinderen doen van alles en 
zitten haast nooit stil, altijd zijn ze bezig. 
Het spreekt voor zich dat dit energie kost. En 
om energie te blijven hebben, moeten we nu 
en dan bijtanken. Het moment in de refter is 
zo’n tankmoment. In de brooddozen zit de 
nodige brandstof om weer een halve dag 
verder te kunnen. 
Het is belangrijk dat in die brooddoos gezonde 
dingen zitten. Heerlijk brood met lekker gezond 
beleg. Vaak zien we ook nog aanvullingen van 
groenten en fruit. En jawel, dat zoete 
verrassinkje soms, dat mag zeker wel hoor. 
Knap is dat. Het bewijst dat jullie, ouders, heel 
goed weten wat jullie kinderen nodig hebben. 
In de refter trachten we de kinderen bij te 
brengen om hun lunch helemaal op te eten. Ze  
hebben de energie nodig, maar ook uit respect 
voor voedsel in het algemeen. 
Dat er in de refter een zekere discipline moet 
zijn, daarover is iedereen het wel eens. Met 
meer dan 190 zijn we daar samen. Rust, orde 
en beleefdheid zijn zaken waarop gelet wordt. 
Zo blijft het voor iedereen aangenaam om 
gedurende 20 à 25 minuutjes samen te eten. 
Karin Nouws gaat er een tijdje tussenuit. We 
hopen haar weer te zien, in maart 2020. 
Op maandag komt Sofie in de refter helpen. 
Moest je daar ook zin voor hebben (voor 
andere dagen), neem dan gerust contact op 
met de directie om even te bespreken.  
 
 

 
een sfeerbeeld van “in de refter” 

 
 

               
 

- we in De Wissel met 196 kinderen zijn 
- er 99 jongens en 97 meisjes zijn 
- we met 25 mensen het ganse schoolteam 

vormen (leerkrachten, secretariaat, 
poetsvrouwen) 

- er 9 mannen en 16 vrouwen in het team zijn 
- op vrijdag Kim, als vrijwilliger op het 

secretariaat komt werken 
- op dit moment echt ALLE lokalen in de 

school in gebruik zijn 
- op woensdag 6 november de grootouders 

van de kinderen van de Suske en Wiske en 
de Schanullekesklas  (L3 dus) welkom zijn in 
de school (meer nieuws volgt nog) 

- de samenzang begonnen is, en het was 
meteen al plezant vanaf de eerste les 


