Nieuwsbrief oktober 2022

Hagelkruis 2a * 2990 Wuustwezel
03 690 46 45 directeur@wisselmail.be

Beste lezer
Blij je weer te verwelkomen. De eerste maand van het nieuwe schooljaar is voorbij. Wij zijn goed gestart en ondertussen bolt onze Wisseltrein. Het schoolleven bruist: er wordt geleerd en gewerkt en heel wat leerjaren deden al
een uitstap. Enkele jeugdbewegingen en de Academie kwamen zich voorstellen. De Centjeskermis was een succes
ondanks de regenachtige dag. Dank aan alle bezoekers en helpers.
Nu blikken we vooruit. Lees er alles over in deze nieuwsbrief. Neem je agenda er zeker bij: vrijdagavond 2 juni belooft iets moois te worden. Bovendien verandert er een datum van de personeelsvergadering in december.

Kim * directeur
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facultatieve verlofdag = geen school
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Personeelsvergadering = geen naschoolse les
L4: Stadsbezoek Antwerpen
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Dag van de leerkracht
L2: start niveaulezen
Saved by the bell: extra belsignaal voor beter onderwijs wereldwijd

7

Scholenveldloop in Gooreind (organisatie zie verder in deze nieuwsbrief + mail die later volgt)
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L4: medisch onderzoek door CLB op school
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Schoolraad vergadert om 19.30u
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Politiezone Grens voert fietscontroles uit in alle leerjaren: zo veel mogelijk met de fiets komen, een veilige fiets is super
belangrijk!
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Ferm kinderopvang gesloten na schooltijd
Verkiezingen leerlingenraad
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L3a: paddenstoelentocht in het Uilenbos
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Kriebelteam: controle haren en hoofdhuid op luizen/neten
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L3b: paddenstoelentocht in het Uilenbos
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Dag van de jeugdbeweging --> kom gerust in je uniform naar school
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L5: Natuurwandeling: eten en gegeten worden
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L1 tot en met L6: oudercontacten rond welbevinden
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herfstrapport

29

Halloweentocht: organisatie oudercomité en Chiro Wuustwezel, vertrek/aankomst in onze school (zie flyer in bijlage)

31

start herfstvakantie t/m vrijdag 4 november

Op vrijdag 7 oktober gaat de scholenveldloop door. We vernamen onlangs dat deze doorgaat in gemeentelijk sportpark Koch te Gooreind in plaats van in Wuustwezel-Centrum. Het is de bedoeling dat de kinderen
op hun eigen tempo en in de mate van het mogelijke ononderbroken blijven lopen/joggen/wandelen.
De kinderen van de eerste graad lopen 20 minuten en de kinderen van de tweede graad 30 minuten. De
kinderen van de derde graad en de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs lopen 40 minuten.
Ze worden ondersteund met de nodige muziek. Zo wordt de scholenveldloop een echt sportfeest!
Iedereen is uitgenodigd om te komen supporteren!!!
Wie loopt wanneer?
Reeks 1e leerjaar: 9.45 u – 10.05 u
Reeks 2e leerjaar: 10.20 u – 10.40 u
Reeks 3e leerjaar: 10.55 u – 11.25 u
Reeks 4e leerjaar: 11.40 u – 12.10 u
Reeks 5e leerjaar: 12.45 u – 13.25 u
Reeks 6e leerjaar + 1e Stella Matutina: 13.40 u – 14.20 u

Er beweegt iets in
De Wissel.

Fit met pit.

Leerjaar 1, 2 en 3 rijden met de bus.
Leerjaar 4, 5 en 6 fietst naar Gooreind.
Heel wat kinderen bereiden zich alvast goed voor: op dinsdag- of donderdagmiddag trainen ze onder toeziend oog van meester Wouter.
In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen dat ons jaarthema dit jaar is: Er beweegt iets in De Wissel. We brengen 3 thema’s onder de aandacht. Fit met pit. Wel in je vel. Weet wat je eet.
Elke 1e dinsdag van de maand komen we met alle leerlingen en leerkrachten samen aan het podium. In september deden we ochtendgymnastiek met meester Wouter om alle spieren los te gooien. Benieuwd wat
oktober in petto heeft.

Noteer zeker vrijdagavond 2 juni in jullie agenda’s: dan organi-

seren we op school een sportief evenement als kers op de taart.
Wijziging datum personeelsvergadering december
Blijvend professionaliseren komt de onderwijskwaliteit ten goede. Het is de opdracht van elke school. Met
de 6 scholen van onze scholengemeenschap Grens organiseren we een leermoment: leraren delen hun expertise rond een bepaald onderwerp met elkaar. Om die reden wordt de personeelsvergadering van 1 december verplaatst naar donderdag 8 december. Er is dus geen naschoolse les op 8/12, wel op 1/12.
Lezen is gezond…
… om ons te amuseren en voor ons brein: het bevordert de woordenschat doordat we veel woorden bijleren,
het oefent ons technisch lezen, het is stress-verlagend, het verruimt onze kijk op de dingen en de wereld enzovoort. Voor het 2e jaar op rij werken we op school rond het project Kwartiermakers. Leesplezier staat voorop. Elke klas probeert om minstens 3 keer per week een kwartier (voor) te lezen. We proberen kinderen die
niet graag lezen extra te ondersteunen opdat ze er ook plezier in leren vinden. We focussen ook op ‘lezen
om te leren en te studeren’.
Op 5 oktober start het 2e leerjaar met niveaulezen. In februari sluit het 1e aan. Alvast dank aan de vrijwilligers die zich opgaven om dit project mee te begeleiden.
Ook dit jaar nemen heel wat leerlingen van De Wissel opnieuw deel aan De Leesjury. In deze leesclub lezen
kinderen een aantal geselecteerde boeken en praten er met leeftijdsgenoten over. Daarna kiezen ze hun
favoriet. De bibliotheek coördineert dit project. Wij zijn trots op zoveel enthousiaste lezers!

Leren typen
Traditiegetrouw kunnen geïnteresseerde leerlingen deelnemen aan een cursus om blind en vlot te leren typen. Dactyplus organiseert de lessen in een lokaal op school. Op maandag 10 oktober start de eerste les.
Succes aan alle typers in wording.
De komende weken zal juf Steffi ons team versterken als stagiaire in het 1e leerjaar. De kinderen konden met
haar kennismaken op 1 september. Juf Steffi is geen onbekende voor ons. Ze deed vorig jaar al een fantastische stage op De Wissel en zij steekt als vrijwilliger regelmatig een handje toe in de school. Normaal gezien
studeert ze in januari af als leerkracht. We wensen haar veel succes!
Kriebelteam staat weer paraat en zoekt medespeurders
Binnen ons gezondheidsbeleid streven we na dat bij elke leerling een aantal keer per schooljaar een nazicht
van de haren en hoofdhuid gebeurt. Vrijwilligers van het Kriebelteam kijken of er luizen of neten in de haren
van je kind zitten. Als ouders snel en correct ingrijpen, verdwijnen de ongewenste bezoekers.
Op woensdag 19 oktober vindt een controle plaats op school. Die dag graag geen vlechtjes, strakke staarten
of gel in de haren doen. Je kan rekenen op de discretie van het Kriebel- en schoolteam.
Heb je zin om het Kriebelteam te vervoegen en zo een zestal keren per schooljaar enkele uurtjes mee te
speuren, geef een seintje via directeur@wisselmail.be. De dagen worden steeds in onderling overleg bepaald. Dank om erover na te denken.
Afstandsonderwijs kende zijn intrede door Covid-19 en quarantaines. Ondertussen wordt de grens om hierop over te schakelen steeds dunner. Wij kunnen als school voorzien in afstandsonderwijs bij afwezigheden
gelinkt aan corona. We stemmen altijd eerst af of de gezondheid van het kind dit toelaat en of er interesse is
binnen het gezin. Rusten en weer op krachten komen is prioritair. Hoe afstandsonderwijs concreet vorm
krijgt, kan per leerjaar verschillen. Bij andere afwezigheden organiseren wij geen afstandsonderwijs.
Een dikke proficiat aan de leerlingen van het 6e leerjaar. Zij zorgen als de beste meters en peters voor de kinderen van het 1e leerjaar. Zo mooi om te zien hoe ze ‘hun’ kindje onder de vleugels nemen. ‘s Middags eten
ze gezellig samen hun boterhammetjes op. In De Wissel zorgen we voor elkaar!
De eersteklassers zijn al goed gewend.
Ze brengen zelfs eind deze week hun eerste rapport van de ‘grote’ school mee.

