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Nieuwsbrief januari 2023 

Beste lezer 

In deze laatste schoolweek van ‘t jaar heb ik voor u mijn briefje klaar. 

De bladzijde van december kan gekeerd en zo hebben we 2022 verteerd.   

2023, een wissel van getal, met bijhorende dromen en wensen bovenal. 

Woorden van die aard zullen heel wat huiskamers kleuren de komende weken.  Rond Kerstmis 

en Nieuwjaar staat voor vele van onze kinderen het lezen van de nieuwjaarsbrief gepland.  Sommigen kijken er wellicht naar uit, 

anderen vinden het toch wel spannend.  Dat gevoel steekt misschien ook de kop op bij het krijgen van hun rapport.  Dat zal u 

vrijdag in de boekentas vinden.  Het resultaat van een periode van inspanning en veel bijleren.  Proficiat voor ieder die op zijn of 

haar manier aan de slag ging. 

Het schoolteam en ikzelf ervaren ook een spannend uitkijken naar...  Enkele weken geleden kregen we bericht van de Onderwijs-

inspectie.  Zij zullen een brede doorlichting uitvoeren in De Wissel van 16 tot en met 20 januari 2023.  Na hun onderzoek vellen 

ze een oordeel over de kwaliteit van ons onderwijs.  We zijn trots op onze school en zullen met plezier vertellen over onze con-

text en onze werking.  Daarnaast zijn we benieuwd naar groeipunten of aanmoedigingen voor de toekomst.  2 inspecteurs zullen 

op school aanwezig zijn voor gesprekken met directie, leerkrachten, leerlingen en ouders.  Ze voeren klasobservaties uit en doen 

een documentenstudie.  We zijn in volle voorbereiding om het beste van onszelf te laten zien.  Wij brengen zeker ook de kin-

deren op de hoogte van het verloop van die bijzondere week. 

Ik wens u een mooie jaarwisseling toe.  Santé op wat komt. 

Kim Donckers * directeur 
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9 Start 2e trimester 

L2: zwemmen in Zundert 

geen naschoolse les omwille van personeelsvergadering 

10 Dagopening Er beweegt iets in De Wissel + huldiging winnaars Wissel Cup 

16 Start doorlichtingsweek door onderwijsinspectie 

 L2: zwemmen in Zundert 

23 L2: zwemmen in Zundert 

25 geen school voor de leerlingen omwille van pedagogische studiedag met 

Scholengemeenschap Grens (We volgen een uiteenzetting van Pedro De 

Bruyckere, pedagoog.) 

26 L6: STEM-mobiel van Pito Stabroek in de school 

Gedichtendag, start Poëzieweek 

30 L2: Zwemmen in Zundert 

31 L3: Op bezoek in het Suske en Wiske museum te Kalmthout 



Kids- en familiequiz * 11 februari * De Ark in Wuustwezel 

Wij hebben een tof idee: kom gezellig quizzen!!!  In de namiddag kunnen kinderen met z’n zessen meedoen aan een 
leuke, spannende kidsquiz.  De vragen en opdrachten zijn speciaal gemaakt voor kinderen van de lagere school.  Leer-
krachten van onze school zijn aanwezig om voor jullie te supporteren.  Iedereen is welkom: leerlingen van De Wissel en 
ook van andere scholen.  Je kan zelf een ploegje samenstellen of je geeft je naam door en dan stellen de leerkrachten 
een ploeg voor je samen.  Geef je deelname door via deze link: https://forms.gle/4JGX7VsG4Jz3NrVEA. 

‘s Avonds is het de beurt aan volwassenen.  Voor de 10e keer heeft een afvaardiging van het oudercomité en de leer-

krachten een quiz samengesteld.  Wie kroont zich dit jaar tot winnaar?  Wie heeft veel dorst gehad die avond?  Wie 

vond het super gezellig?  U bent van harte uitgenodigd.  Inschrijven kan via vriendenkring@wisselmail.be. 

 In bijlage kan je de flyer vinden.  Inschrijven kan ook via de QR-codes. 

De opbrengsten komen de schoolwerking en de leerlingen ten goede.  Bedankt voor uw steun. 

Een warme Wissel 

Deze aankondiging plaatsten we op de website van de Warmste Week.   

 

 

 

 

 

Een dikke proficiat voor onze 6e klas.  Zij verkochten bijna 200 liter soep.  Een welgemeende merci 

aan alle kopers die naar de markt kwamen voor onze soep.  Wij kunnen maar liefst €990 schenken 

aan De Warmste Week die dit jaar projecten rond kansarmoede steunt. 

Wij proberen ook warmte in de vorm van gezelligheid, zorgzaamheid en samenhorigheid te cre-

ëren op school.  Vrijdag vieren we dit met z’n allen.  De stapel cadeaus onder de kerstboom in de 

refter wordt steeds groter.  Elke klas geeft het beste van zichzelf om een leuke verrassing voor een medeleerling te ma-

ken.  Eindelijk mogen we vrijdagnamiddag een pakje geven en ontvangen.  We gaan ook samen spelen en samen zingen.  

Leuk om zo het eerste trimester te kunnen afsluiten. 

Dank u, Sinterklaasje… 

Op 5 december hadden we onze schoen gezet.  Zouden de Sint en Zijn Pieten ‘s nachts langs De 

Wissel passeren?   Spannend afgewacht...  en jawel…  de volgende ochtend bleek duidelijk dat ze 

langs geweest waren: banken overhoop, hier en daar wat vingerafdrukken, letterkoekjes en snoep-

jes gestrooid en een mooi cadeau voor elk kind.  In het 2e leerjaar kregen de kinderen hun eerste 

echte schrijfpen.  In de andere leerjaren was er een mooi boek voor ieder.  Bovendien brachten ze 

in het 1e en 2e  leerjaar allerlei spelen en materialen waarmee de kinderen hun fijne motoriek kun-

nen oefenen: pincetten, klei, oefenplaten voor patronen enzovoort.  Deze zullen worden ingezet 

als tussendoortje, in hoekenwerk of tijdens het wekelijkse speelmoment. 

De roos op de eerste pagina werd in klei gemaakt door een leerling van het 2e leerjaar. 

Nieuwjaarke Zoete 

Oudjaar, nieuwjaar, ‘k wens u zalig nieuwjaar. 

Hier woont wel een lieve vrouw die ons toch wat geven zal, … 

Nieuwjaarke Zoete, ‘t varken heeft vier voeten, … 

Of kennen jullie nog andere leuke liedjes?  We wensen alle kinderen die in Wuustwezel al zingend hun wensen over-

brengen op de laatste dag van ’t jaar heel veel plezier en goed gevulde zakjes.  De kinderen van het 1e leerjaar ontvingen 

deze week van de Jeugdraad van Wuustwezel alvast een leuke zingzak.  Dank je wel! 

https://forms.gle/4JGX7VsG4Jz3NrVEA

