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Nieuwsbrief april 2022

Lang uitgekeken naar een virus dat zou verdwijnen. Woorden als rijk der
vrijheid, opnieuw, weer, terug kondigden een nieuwe wereld aan. Zo lang
op gewacht. Toch bleek niet alles voorspelbaar.
Ondertussen gaat de natuur onophoudelijk haar gang. Ze ontwaakt op het
ritme van de seizoenen en ontluikt haar schoonheid. Kleur vervangt grijs en
kaal.

Kunnen we de lente ook herkennen in solidariteit en hulpvaardigheid? Deze week stappen onze kinderen, hun familie en leerkrachten voor het goede
doel tijdens de mondiale week. Wat zijn we trots om ons stapje en centje
te kunnen bijdragen. Bedankt daarvoor aan allen.
Kim
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lenterapport, start paasvakantie om 15.10u
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Pasen
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Paasmaandag
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start 3e trimester
personeelsvergadering = GEEN NASCHOOLSE LES
L4: Zwerfvuilactie
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buitenspeeldag
moev voetbal 4 tegen 4 (namiddag)
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kleuters op bezoek in De Wissel
L3: Sportdag

Alvast te onthouden
maandag 2 mei: facultatieve verlofdag

24

doe-mee-dag voor kleuters (10u—13u)

27

kriebelcontrole

zondag 15 mei in de namiddag:
SCHOOLFEEST ‘LANG LEVE LEZEN’

Een bruisende school
Barometers die van kleur veranderen… dan kunnen wij weer volop ‘De Wissel’ zijn. Heel wat activiteiten en
uitstappen konden weer doorgaan.

BOOMPLANTDAG * PITO STEMBUS * TEXTIELATELIER * HAVENRONDVAART *
AUTEURS ONTMOETEN * LUCHTHAVEN * REVALIDATIEWEIDE * WIELTJESDAG * GRAVENSTEEN *
VERKEERSVEILIGHEID OP DEN BUITEN * THEATER DE BELLEMAN * SPEELPLAATSBINGO
Mondiale Week: De Wissel steunt de Sociale Kruidenier
Deze week leren alle kinderen de werking van de Sociale Kruidenier in Wuustwezel kennen. De vrijwilligers
die er werken leggen uit hoe mensen er basisproducten kunnen kopen aan verlaagde prijzen en hoe ze inzetten op aangename ontmoetingen bij een tasje koffie. Om het project financieel te ondersteunen stappen
we op vrijdag 1 april 5 of 10 kilometer. Onderweg houden we halt op de Bredabaan bij de Sociale Kruidenier.
Zoals je kon lezen in de sponsorbrieven ben je van harte welkom om mee te stappen. Wij zijn heel benieuwd
hoeveel sponsoring onze kinderen konden verzamelen. Veel dank aan wie een bedragje kon missen.

Doe-mee-dag
Opdat kinderen van de derde kleuterklas onze school zouden leren kennen, hebben we met de kleuterscholen van Wuustwezel enkele afspraken. Op donderdag 21/4 komen de kleuters van Triangel een kijkje nemen
in De Wissel. Ze gaan op bezoek in het 1e leerjaar bij juf Wendy. Het 5e leerjaar zal mee zorgen voor een
warme ontvangst. Zij worden immers in september de nieuwe peters en meters. De leerlingen die nu in het
1e zitten gaan met hun vrienden van het 6e een bosspel spelen als de kleuters De Wissel verkennen.
Op zondag 24/4 (10u—13u) is er de Doe-mee-dag. Kinderen van de derde kleuterklas zijn met hun ouders
welkom op De Wissel. Zij krijgen daarvoor nog een uitnodiging. Een bezoek digitaal reserveren kan via deze
link of via de inschrijvingsknop op onze website.
Inschrijven voor het 1e leerjaar kan vanaf 24/4 op school, via de formulieren op de website of na afspraak
met de directie. Kleuters die al een broer of zus hebben, kunnen nu reeds inschrijven.
Verspreid gerust mee deze boodschap. Graag zelfs!

Hier rijpt een droomschool...
We vertelden al eerder dat er binnen enkele jaren een renovatieproject voor de school op het programma
staat. Momenteel denken we met het team na over hoe De Wissel er dan zou kunnen uitzien. We dromen,
verkennen, ontdekken en leren bij. In de voorbije weken bezocht de werkgroep heel wat scholen in de wijde
omgeving. Met een heleboel verhalen en foto’s komen we dan weer naar Wuustwezel. Binnen de leerlingenraad hoorden we dat onze kinderen ook mee willen nadenken. Hoe fijn!

Kriebelteam komt langs
Op woensdag 27/4 komen de mensen van het kriebelteam langs. Voor de 2e maal dit schooljaar kijken ze de
haren van alle leerlingen na op neten en luizen. Moesten er beestjes gevonden worden, verwittigen we kinderen en ouders discreet. Die dag graag geen te vaste staarten, vlechten of gel aub. Dat vergemakkelijkt het
controleren. Bedankt aan de vrijwilligers.

PRETTIGE VAKANTIE VOOR IEDEREEN

