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De Wissel is al een maand uit de haven, en vaart
nu op kruissnelheid in volle zee. Er wordt volop,
en hard gewerkt, geleerd, geleefd, beleefd,
….iedereen is op zijn of haar manier veilig mee
aan
boord.
Samen
staan
we
ons
mannetje/vrouwtje, en zijn we er voor elkaar.
Onze bestemming is nog ver weg, en nog lang niet
in zicht, maar het kompas zorgt ervoor dat we
correct in de goede richting blijven navigeren, er
wordt niet blind gevaren.
Het land achter ons kunnen we nog net zien, dus
is het hoog tijd om een keer terug te blikken en te
evalueren. Die evaluatie schrijven we uit in het
herfstrapport. De kinderen brengen dit op vrijdag
29 oktober mee naar huis. De kinderen van L1
brengen eind deze maand (september) al een
eerste evaluatie mee. Loof en prijs hen, weet
zeker dat ze hun beste beentje voorzetten.
Om samen over je kind te babbelen, organiseren
we een individueel oudergesprek op woensdag 27
oktober. (leerkrachten kunnen hiervan licht
afwijken). Meer hierover lees je verder nog.
Met deze brief wens ik je alvast veel leesplezier.
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Dan begint de herfstvakantie, en die duurt
tot en met zondag 7 november.

“Laat ons een bloem en wat gras dat nog
groen is, ……” (Louis Neefs)
Hoe dan ook, we proberen een streepje groen te
voorzien op onze speelplaats. Ik neem aan dat
iedereen daar voorstander van is.
Maar, de boompjes in de potten rond het podium
hebben het begeven. Deels door het feit dat
kinderen graag “blaadje pluk” doen, deels door
ruimtegebrek voor de wortels, konden onze
groene jongens het niet overleven.
Nu hebben mr Koen en Pieter ervoor gezorgd dat
er vervanging komt voor de boompjes. Ze hebben
grassen aangeplant. Dat vinden we ook mooi, en
we denken dat het een goed alternatief is. We
mogen hiervoor rekenen op de gulheid van Toine
Wouters van de plantage op Sterbos. Dikke merci
aan Toine, die ons al meerdere keren uit de nood
heeft geholpen.
Laat ons het groen met respect behandelen.

Lang zullen we lezen …

We gaan ons engageren om per dag, in elk
leerjaar, een kwartier te lezen. Niet alleen om
ons te amuseren maar vooral omdat het zo goed
is. Het bevordert de woordenschat (we leren per
keer zoveel woorden bij), het oefent ons
technische lezen, het is stress-verlagend, het
verruimt onze kijk op de dingen en de wereld, …..
Kortom, lezen brengt alleen maar goeie dingen.
Ook juf of meester lezen een kwartiertje mee.
Dat kan in een eigen boek zijn, maar ook in de
boeken die de kinderen lezen. Zo weet hij of zij
ook wat de kinderen lezen, en kunnen ze er
samen over praten. Dat is ook belangrijk: praten
over wat je gelezen hebt. Zo kunnen we van
elkaar leren en kunnen we boekentips
doorgeven. Dus het bevordert ons sociaal leven
bovendien ook nog.

Fietsbehendigheid
Om de 2 jaar bouwt de politie van PZ Grens een
behendigheidsparcours op school. Doel is om
kinderen van L4, 5 en 6 zeer fietsvaardig te
maken, om zo veilig en vlot in het verkeer te
fietsen. Evenwicht, richting, beheersing, remmen,
… al deze vaardigheden worden getest en
geoefend. Zorg dat je op 5 of 6 oktober je fiets bij
hebt hoor !!
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Alle boeken zijn goed: leesboeken, kijkboeken,
weetboeken, prentenboeken, luisterboeken,
strips, kranten, ….. als er maar gelezen wordt.
We werken hiervoor samen met de bib, en we
gaan ook boeken aankopen. Uiteraard willen we
met recente boeken werken. (als we in onze
boekenkast kijken, merken we dat vele boeken al
wat jaren tellen).

Kriebelbeestjes

Neen, dit is voor een keer geen nieuw virus. Het is
een andere lastigaard, die we maar met moeite
kunnen buitenhouden Gelukkig moeten we niet
gevaccineerd worden, maar kunnen we op een
andere manier de luis verslaan.
Daarom starten we de kriebelcontrole opnieuw op.
Op 27 oktober komt het kriebelteam de hoofden
van alle kinderen even bekijken. Als we snel zijn, en
we vinden er luis of neet, dan kunnen we efficiënt
ingrijpen. Als we met z’n allen samenwerken,
kunnen we de kriebelaars de baas. We vragen wel
om die dag geen vlechtjes, gel, en dergelijke in de
haren doen.
En, wees gerust: we zijn hierin zeer discreet hoor !

Scholenveldloop
Op 1 oktober gaan we eindelijk (oef) weer
veldlopen. Dit keer gaat het sportevenement
door in Loenhout, sportpark De Dorens.
Zoals geweten is het competitieve uit deze
sportgebeurtenis gehaald, zodat iedereen naar
eigen vermogen kan sporten. Geen winnaars,
geen verliezers, …alleen sporters. Zo is dat
mooi. Kom gerust kijken naar de kinderen en
kleinkinderen. Een uurtabel met de starturen,
vind je hieronder, zodat je weet wanneer je de
‘koters’ aan het werk kan zien.
Kom zeker kijken en aanmoedigen !!

Overzicht van de starturen
L1
09.45 u.
L4
11.40 u.
L2
10.10 u.
L5
12.45 u.
L3
10.55 u.
L6
13.40 u.
rijden met de bus
rijden met de fiets

Op de babbel over je zoon of dochter
Zoals gezegd organiseren we een gesprek over
het welbevinden van je kind in het nieuwe
leerjaar.

Typen
Of het vroeger op een typmachine was, of nu op
een laptop of ander toetsenbord, ….blind en vlot
kunnen typen is echt wel mooi meegenomen.
Ook dit jaar werken we samen met Dactyplus om
kinderen te leren typen. Vanaf 20 september
starten 2 cursussen (2 groepen) op maandag, na de
lessen. Succes aan de’ kandidaat – typers’ !

oktober 2021

Het is er ons vooral om te doen om eens te
polsen hoe je kind het nieuwe leerjaar ervaart,
en nog niet zo zeer over de prestaties. Het is
verrijkend om samen te leggen hoe ouders,
leerkrachten en kinderen dit inschatten.
Via de klas zal je een uitnodiging krijgen, waarop
je kan intekenen in een tijdslot. We voorzien
één gesprek per kind. We houden ons aan de
dan geldende maatregelen.

Dag van de jeugdbeweging

Olympische Spelen in De Wissel

Op de voorbije Olympische en Paralympische
Spelen heeft ons land het helemaal niet slecht
gedaan. Alles samen brachten we 7 gouden, 4
zilveren en 11 bronzen medailles mee naar huis.
Dat is om fier over te zijn.
In deze nasleep willen we deze sportieve
topgebeurtenissen nog even verderzetten in onze
school.
Meester Wouter knutselt voor de onderbouw (L1
– 2 – 3) en voor de bovenbouw (L4 – 5 – 6) een
Olympische Sportdag in elkaar.
Deze gaat doorgaan op donderdag 14 oktober, op
de terreinen aan de Chiro, KLJ en sporthal.
Hopelijk zit het weer ons mee, en kunnen we
volop sporten in de buitenlucht, de Olympische
gedachte nastrevend, dat meedoen nog altijd
belangrijker is dan winnen.
Ook zijn we ervan overtuigd dat een gezonde
geest in een gezond lichaam thuishoort.
Moest je passeren langs Trefpunt (want zo heet
dat daar), kom gerust een kijkje nemen.

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. (daarover meer in volgende
nieuwsbrief)

Een dikke pluim voor de
jeugd !

WUUSTWEZEL 2021

Kom op 22 oktober fier in je
uniform naar school !!

Bob (of wie dan ook) de bouwer

start van een (ver)nieuw(d)e school
oktober 2021

Er staat een groot renovatieproject voor onze school
op stapel. We willen goed nadenken over hoe onze
school er uit moet zien, en wat voor school we willen
gaan zijn. Daarvoor starten we een werkgroep (een
denktank) die bestaat uit directie - leerkrachten –
bestuur en architect.
We bouwen een Wissel van de toekomst !!

