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We zijn al 2 weken ver in het derde trimester.  Wat vliegt de tijd.  Er komt een mooie 

periode aan: het wordt warmer buiten, er zijn wat vrije dagen, er staan leuke activi-

teiten gepland.  We kijken op dit moment enorm uit naar 15 mei: schoolfeest. 

Lang leve lezen zal ons allen onderdompelen in de wondere wereld 

van boeken en verhalen.  Iedereen op school is ondertussen in volle voorbereiding 

om er een spetterende namiddag van te maken.  We hopen dat onze kinderen veel 

familie en vrienden meebrengen om te genieten van een heus spektakel. 

Elke klas voorziet een optreden en er zijn voorleesmomenten met gastlezers.  De 

randanimatie staat in teken van leesplezier en De Vriendenkring verzorgt de innerlij-

ke mens.   

Verderop in deze nieuwsbrief vind je de affiche.  Van harte welkom. 
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2 facultatieve verlofdag, GEEN SCHOOL 

3 L4 spelactiviteit rond armoede en bewegen door 

leerlingen van 6e jaar Stella Matutina 

5 L4 bezoek aan Hidrodoe 

9 personeelsvergadering, GEEN NASCHOOLSE LES 

11 L1 kriebeldiertjes zoeken in het park 

13 generale repetitie schoolfeest 

15 schoolfeest LANG LEVE LEZEN  

26 Hemelvaart, GEEN SCHOOL 

27 brugdag, GEEN SCHOOL 

31 L4 mierenwandeling 



Sponsortocht voor de Sociale Kruidenier in Wuustwezel 

1 april trotseerde De Wissel wind en koude.  De leerlingen hadden heel wat 

kilometers af te leggen in ruil voor de talrijke centen die ze ontvangen hadden 

van hun sponsors.  Tijdens de wandeling waren we te gast bij de Sociale Krui-

denier.  We namen een kijkje in de ontvangstruimte en de winkel.  De vrijwil-

ligers trakteerden met een heerlijk stukje cake. 

Spannend… welk bedrag zouden we uiteindelijk kunnen schenken?  Het moest 

wel veel zijn want elke dag waren er meer soeppotjes aan het refterraam ver-

schenen.  Elke afbeelding stond voor €50.  Sommige kinderen maakten een 

inschatting en jawel… ze kwamen in de buurt.  Met veel trots verzamelden we 

maar liefst €3800.  Dikke merci aan alle betrokkenen! 

Sportdag 

Op donderdag 21 april trok het 3e leerjaar met de fiets naar sportpark Koch in 

Gooreind. Samen met alle andere derde leerjaren van onze gemeente konden 

zij kennismaken met verschillende sporten. Er werden ook individuele sport-

proefjes afgenomen door Sportkompas om te zien waar kinderen goed in zijn 

en zo gerichter hun sport te kunnen kiezen. Een knappe organisatie. 

Op dinsdag 19 april nam het 4e leerjaar weer deel aan de zwerf-

vuilactie in samenwerking met de gemeente Wuustwezel. Het 

zonnetje was van de partij en in groepjes van ongeveer 6 trokken 

de leerlingen doorheen de wijk Rijsvennen, Hagelkruisakker en 

Sportlaan. Uitgerust met handschoenen, grijpertjes en vuilniszak-

ken maakten ze de straten vrij van zwerfvuil. Ze zamelden heel 

wat afval in. Zo worden ze zich bewust van de afvalproblematiek 

en ervaren ze dat het ieders verantwoordelijkheid is om onze 

straten proper te houden. Hopelijk is deze actie zo de komende 

jaren overbodig. 

Kangoeroewedstrijd 

Dit schooljaar deden we opnieuw mee met de kangoeroewedstrijd. Leer-

lingen van de 2e en 3e graad die extra uitdaging voor rekenen krijgen, kon-

den aan deze wedstrijd met moeilijke reken-, denk- en puzzelopdrachten 

deelnemen. Zij kregen allemaal een certificaat en sommigen van hen vie-

len zelfs in de prijzen, knap gedaan! 

Na de paasvakantie is het niveaulezen na 

een lange (corona)tijd weer opgestart.  

Kinderen van het 1e en 2e leerjaar lezen 

gezellig met hun begeleiders. 

Er was veel belangstelling voor de Doe-mee-dag voorbije zondag.  

Gezinnen die interesse hebben in het 1e leerjaar brachten een bezoek 

aan de school.  De juffen en meesters namen hen mee op ontdek-

kingstocht.  We hopen heel wat nieuwe vriendjes te mogen verwelko-

men in onze grote familie van De Wissel op 1 september. 




