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nieuwsbrief 

 

 

de directeur aan het woord 
 
De eerste maand van dit schooljaar zit er al bijna 
op. Ik denk dat iedereen het ‘nieuwe schoolleven’ 
al helemaal gewoon is. We hebben nieuwe 
gewoontes ingevoerd: zo komen de kinderen ’s 
ochtends vanaf 08.15 u. rechtstreeks naar hun 
leslokaal. Dit ervaart iedereen als een goede keuze: 
het brengt rust, er heerst een gezellige 
ochtendsfeer in de klas en er kan tijdig en 
geconcentreerd aan de les begonnen worden om 
08.30 u. Zo zie je maar dat Covid 19 ook positieve 
dingen kan brengen (als je ze maar wil zien). 
Anderzijds zullen we nog wel een tijdje moeten 
leven volgens de maatregelen. Laten we maar 
hopen dat het tij snel kan keren zodat we weer 
vrijuit en volop kunnen leven, spelen, leren, 
genieten, ….  
De kinderen van de Zoem en de Zara klas krijgen 
volgende week een eerste evaluatie mee naar huis. 
Hierop lees je hoe ze mee zijn in het aanvankelijk 
lees- en rekenonderwijs. Je zal zien: ze kunnen al 
heel wat hoor !! 
En eind oktober brengen alle kinderen hun 
herfstrapport mee naar huis.  Naar aanleiding 
hiervan gaan we proberen om een veilig 
oudercontact te organiseren. Zo krijg je de kans om 
met de leerkracht(en) van je kind te spreken over 
het welbevinden in de klas en de school. Dit doen 
we op 28 oktober; of op een andere dag. De 
leerkracht kan hiervan een beetje afwijken. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 

 
 

 
 

 

kalender oktober  
1 scholenveldloop Kattegat 

2 extra rapport L1 (Zoem & Zara) 
5 facultatieve verlofdag 

6 L4 reist naar Antwerpen 
personeelsvergadering 
GEEN NASCHOOLSE LES 

12 fietsencontrole L1  L6 

16 geen avondopvang in Ferm! 

22 zichtbaarheidsspel (Triangel) 
23 dag van de jeugdbeweging 

28  oudercontact L1  L6 
kriebelcontrole 

30 herfstrapport L1  L6 
 

 

 

  

Fietsencontrole 
Zoals elk jaar komt de lokale politie de fietsen 
van de kinderen controleren of ze wettelijk in 
orde zijn. Dit gebeurt op maandag 12 oktober. 
Je kan ook de fiets van je kind laten markeren 
(diefstalpreventie). Hiervoor hebben we een 
toelating nodig en het rijksregisternummer van 
je kind. Het formuliertje werd samen met deze 
nieuwsbrief verstuurd.  We willen dit terug 
hebben voor 7 oktober. (moet nog overgemaakt 
kunnen worden aan de politie).  
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geweldig groot nieuws !! 
 
 

 
 

Wat een fantastisch  nieuws over juf Lore. Zij heeft 
een baby’tje gekregen. 

Mil is de flinke zoon van juf Lore en haar partner 

Steven.  
 
We wensen het jonge gezinnetje al het geluk van 
de wereld. Lore kan tot en met de paasvakantie 
thuis genieten van haar zoontje. 
 
Ze heeft Mil al een keertje komen showen. En, 
jawel het is een prachtkerel ! 
 

 
 

en nog Covid – gevolgen. 

 
De jaarlijkse scholenveldloop zal dit jaar ook in 
een aangepaste versie verlopen. Het zal geen 
massagebeurtenis met alle scholen tegelijk 
worden. 
Neen, elke school organiseert de veldloop op 
zichzelf, en dit binnen de eigen woonkern.  
Zo gaan wij sporten op 1 oktober, in Kattegat. 
Kinderen zullen voor elkaar supporteren binnen 
de graad. Ook nog spijtig is, dat er beslist werd 
om geen publiek (ouders, grootouders, ….) uit te 
nodigen op de gebeurtenis. 
Volgend jaar kan dit hopelijk weer in volledigheid 
plaatsvinden.  
 

 
 
volgende editie   vrijdag 1 oktober 2021 

leesouders 
 
Op 7 oktober starten we het niveaulezen weer 
op. Wekelijks een halfuurtje lezen in kleine 
niveaugroepjes, onder leiding van een 
leesmama, leesoma, … Het zijn kleine stapjes om 
het lezen en leesplezier te bevorderen. Tof dat 
we elk jaar weer vrijwillige leesbegeleiders 
vinden. Ze starten elke keer met een kopje koffie 
en een babbeltje, zo blijft het nog gezellig ook.  
 

 
 

Vanzelfsprekend verloopt het niveaulezen volgens 
de correcte Covid-maatregelen. 

 
 

kriebelen 
Tot nu toe hebben we nog amper van die lastpakken 
gehoord. Toch kijken we ook dit jaar regelmatig eens 
na of de kriebelbeestjes zich weer zouden durven laten 
zien. Op 28 oktober komen de kriebelmama’s langs. Dit 
dag liefst geen vlechten, gel, strikjes, en die dingen in 
het haar. 

 

 
Mocht je de beestjes opmerken, verwittig dan meteen 
de school. Je kind komt natuurlijk wel naar de klas. 
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dag van de jeugdbeweging 

 
Het overgrote deel van de kinderen van 
Gemeenteschool De Wissel is lid van een 
jeugdbeweging. De Chiro, de Scouts of de KLJ, …. 
Allemaal TOP ! De school hecht grote waarde aan 
het deel uitmaken van een jeugdbeweging. De 
sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, zin voor 
avontuur, bron van levenslange vriendschappen, en 
nog zoveel meer wordt op die zondagmiddagen 
bijgebracht. Knap van al die jonge mensen en 
proficiat aan alle leiders en leidsters die hun vrije 
tijd besteden om onze kinderen een onvergetelijke 
tijd te bezorgen. Wij werken dan ook maar al te 
graag samen met de jeugd om bijvoorbeeld de 
Halloweentocht te organiseren. (Jammer dus voor dit 
jaar.) 
 

Een dikke pluim voor de jeugd ! 
 

 
  

vrijdag 23 oktober kom je in het uniform van je 
jeugdbeweging naar school. Laat zien dat je in de 

Chiro, Scouts of KLJ bent, en wees er fier over. 
 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

digitaal leren 
 
Jawel, het leren en werken met digitale 
middelen vindt steeds meer toegang in het 
onderwijs. Chromebooks helpen ons hierbij een 
heel eind op weg. 
De Wissel heeft er nu al een heel park van 
aangeschaft zodat de kinderen via deze weg 
oefeningen kunnen maken. De leerkracht stuurt 
via programmaatjes aan wat de kinderen 
kunnen oefenen. 
Andere toepassing is bijvoorbeeld dat kinderen 
door het scannen van een QR-code tot bij een 
opdracht geraken, en zo een hele taak 
zelfstandig ,of in groepjes kunnen maken. 
Dit streeft een heleboel doelstellingen na: de 
lesdoelen uiteraard, maar ook digitale 
geletterdheid, communicatieve vaardigheden, 
en, niet in het minst: leerplezier en motivatie! 
 

 

 
 

Chromebooks: interessant, én zeker ook plezant !! 

http://www.delijn.be/
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ontbijt gewoon afhalen  …..hoe gemakkelijk is dat zeg ?! 

Je kon in deze brief al lezen dat de halloweentocht niet kan 
doorgaan dit jaar. Toch wil de vriendenkring een  
Covid – veilige activiteit op poten zetten. 
 

Op zondag 15 november wordt een afhaal – 
herfstontbijt voor het hele gezin georganiseerd. 
 
Half oktober krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee 
waarop je je bestelling kan plaatsen. 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. 
 
Het wordt gemakkelijk gemaakt: je doet je bestelling via het 
strookje dat je meegeeft naar school. (week van 19 oktober) 
Je doet de betaling per overschrijving en wij zorgen dat alles 
klaarstaat om te komen afhalen op school op 15 november.  
 
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! 
 
Onze school doet om de drie jaar een grote activiteit: 
schoolfeest, zoektocht en ontbijt. Dat laatste was voor het 
voorjaar voorzien, maar het is niet zeker of het zal mogen om 
met zoveel mensen te komen ontbijten. Daarom passen we 
deze formule toe, in het najaar, ter vervanging van de 
halloweentocht. 

 

 

 

dag van de sportclub op 22 september 
Zo’n dag gaat niet onopgemerkt voorbij in onze school. We zetten onze sporters even in de 
spo(r)tlights. We hebben voetballers, linedancers, turners, volleyballers, crossers, bmx’ers, 
zwemmers, dansers, tennissers, hockeyers (veld en inline), wielrenners, korfballers, atletiekers, 
basketters, voetballers, ruiters, …. en nog hoor! Knap dat onze kinderen zoveel bewegen, sporten, 
teamgeest ontwikkelen, …. en zich vooral keihard amuseren in hun sportclub!  

   


