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

Nieuwsbrief februari 2023 
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1 L6: Oudercontact (focus op overgang naar secundair) 

2 L1: Naar auteur Marieke Van Hooff in Kadans 

3 L6: Schrijf-ze-vrijdag in de eigen klas en bij levensbeschouwelijke vakken 

6 L1: Medisch onderzoek op school, L2: Zwemmen 

 GEEN NASCHOOLSE LES door personeelsvergadering 

8 L1 start met niveaulezen 

11 Kids– en familiequiz (vrijblijvend, van harte welkom) 

13 L2: Zwemmen 

14 L2: Mega-spelenpaleis in de sporthal van Brecht 

15 Iedereen: controle op luizen en neten (geen vlechten, vaste staarten) 

L5-L6: Scholeninfobeurs voor leerlingen en ouders in Sporthal Koch Gooreind 

17 Carnaval op school: pannenkoeken en stoet 

start krokusvakantie om 15.10u 

27 8.30u vakantie voorbij 

 L2: Zwemmen 

28 L5-6: Netbaltoernooi tegen Spectrum 

Dag 

Een nieuwe maand brengt een verse nieuwsbrief.  Zoals steeds geven we een overzicht van de geplande activiteiten.  We zetten 

de dagelijkse routines verder en wisselen deze af met enkele extraatjes.  Zo vieren we de laatste week voor de vakantie carna-

val: even de remmen los en alle gekheid op een stokje.  De kinderen kunnen zich muzisch uitleven in voorbereiding naar de car-

navalstoet die door Wuustwezel-Centrum zal trekken op vrijdagnamiddag 17 februari.  Verder in deze brief lees je de praktische 

organisatie. 

We kijken uit naar de kids– en familiequiz op zaterdag 11 februari.  Mag ik je ook al warm maken voor het afhaalontbijt op 19 

maart, Antwerpse vaderdag?  De voorbije jaren groeide dit corona-alternatief uit tot een groot succes.  De Vriendenkring blijft 

daarom de formule herhalen.  Weldra ontvang je meer informatie.  

De komende tijd doen zich een aantal veranderingen voor in ons schoolteam.  Die verduidelijken we.  We geven ook heel graag 

feedback over de doorlichting van de onderwijsinspectie. 

Veel leesplezier, trouwe lezer. 

Kim Donckers * directeur 



Schoolteam 

Je vernam misschien dat juf Evelien van 5b herstellende is van een beroerte.  De voorbije weken 

vonden we geen vervangende leerkracht.  We hebben binnen onze school de organisatie aangepast 

om haar klas de beste zorgen te geven.  Vanaf deze week verwelkomen we juf Steffi in ons team.  Zij 

staat tot aan de krokusvakantie in 5b en wordt na de vakantie klastitularis van 3b.  Juf Hanne van het 3e vertrekt op De 

Wissel.  Ze is onlangs verhuisd en de verre afstand en het verkeer zijn een zware combinatie.  Zij kan aan de slag in een 

school dichter bij haar huis.  Met spijt zwaaien we deze sterke, aangename leerkracht uit en wensen haar een even 

mooie plek als in Wuustwezel toe.  Er lopen sollicitaties voor de vervanging in 5b na de krokusvakantie. 

Doorlichting 

In de week van 16 januari deed de onderwijsinspectie een breed onderzoek in De Wissel.  In opdracht van de minister 

van Onderwijs gaan de inspecteurs in scholen na of ze voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen en wettelijke opdrach-

ten.  De focus in onze school lag op Wereldoriëntatie Mens en maatschappij en Nederlands.  Daarnaast werden kwali-

teitsontwikkeling en leerlingbegeleiding onderzocht.  Voor bewoonbaarheid/veiligheid/hygiëne bekeek men noodplan-

ning, valgevaar en EHBO.  De week startte met een rondleiding die de klasburgemeesters gaven aan de dame en heer 

van de inspectie.  Er volgden lesobservaties en gesprekken met leerkrachten, ouders, zorg– en beleidsteam.  Op vrijdag 

reflecteerden de inspecteurs met deelteams binnen de school over hun bevindingen.   Het resultaat was een schitterend 

rapport voor het ganse team.  We kregen aanmoedigingen, woorden van waardering en complimenten.  We gingen in 

gesprek over groeimogelijkheden en kregen tips om onze kwaliteit blijvend te versterken.  Het mooie is dat de voorge-

stelde ontwikkelkansen hier en daar al aan het kiemen zijn binnen de school. 

Het schoolteam gelooft in zijn kracht en onderwijsaanbod.  Deze bevestiging doet enorm veel deugd.  Het is een extra 

boost om elke dag te blijven gaan voor waardevol en leerrijk onderwijs in een aangename omgeving.  Samen met ou-

ders, schoolbestuur en technische omkadering lukt ons dat.  BEDANKT AAN ALLEN. 

Word je blij van lachende kinderen? 
Hou je van dansbare muziek? 

Kunnen vrolijke kleuren je bekoren? 
Mag wat gekheid wel? 

Dan is de CARNAVALSTOET in WUUSTWEZEL-CENTRUM iets voor jou !!! 
 
Op vrijdag 17 februari 2023 organiseren de lagere scholen van Triangel, De Vinkjes en De Wissel opnieuw een carnaval-
stoet.  Met vele supporters langs het parcours wordt het vast nog leuker!  Kom jij kijken?  Van harte welkom! 
 
Wij vertrekken in onze school om 13.15u en passeren dan langs De Vinkjes en Triangel.   
De stoet gaat langs deze route: Hagelkruis * Wissel * Nieuwe Buiten * Kloosterhof * Kloosterstraat * Gemeentepark * 
Het Blok * Ginhoven * Boomgaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werkgroep is volop bezig met het uitwerken van een toffe aanloop naar carnaval.  Je krijgt daar later via de klassen 
verdere informatie over.  Wat al zeker is dat we op vrijdagmiddag heeeeeeerlijke pannenkoeken eten.  Daar zorgen ou-
ders van De Vriendenkring en onze Karinnen voor.  Als je kind allergieën heeft, bespreek het met de klasleerkracht. 


