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de directeur aan het woord 
 
Ziezo, we zijn er helemaal klaar voor. De klassen 
staan netjes geschikt en het materiaal ligt allemaal 
klaar voor gebruik. Ik merk ook dat de ‘goestiing’ er 
helemaal is bij de leerkrachten. 
Ik hoop dat dit voor de kinderen eveneens zo is. De 
vakantie zit er op en ik ben er zeker van dat alle 
meisjes en jongens uitkijken naar de nieuwe klas, 
de juf of meester, de start van het nieuwe jaar. 
Volle bak ertegen aan. 
 

 
 

We mogen 28 nieuwe kindergezichtjes (23 in L1) 
verwelkomen. Dit jaar starten er ook 4 nieuwe 
collega’s. Voor hen zal het nog een beetje harder 
kriebelen vermoed ik. 
 
Ik zou aan iedereen een fijn, leerrijk, interessant, 
boeiend, …. schooljaar willen wensen. Laten we 
allemaal samen de handen in elkaar slaan om dit 
jaar weer tot een succesjaar te maken. 
 

 
 

 
 

 

kalender voor september 
 
1 2021 – 2022 uit de startblokken 

7 Infoavond voor L2 tot en met L6 
16 De schoolfotograaf komt langs 

17 Strapdag (stappen en trappen) 

19 Centjeskermis op school 
21 L5: binnen bij boeren 

29 Breng je sportclub naar school 
L1: naar de boomgaard 

 

 
 
 

 

  

Moet er nog Corona zijn ? 
 

1. Mondmaskers hoeven niet meer, ook 
niet voor juf of meester tijdens het 
lesgeven. 

2. Handhygiëne blijven we nog handhaven. 
3. Klassen worden permanent verlucht. De 

ramen staan altijd open.  
4. CO2 wordt steekproefsgewijs 

gemonitord. 
5. Ouders en andere bezoekers dragen nog 

wel een mondmasker bij het betreden 
van de school. 

6. Als je kind ziek is, houd het thuis. Indien 
een positieve test, verwittig de school. 
CLB zal dan worden ingeschakeld. 
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Dit jaar staan BOEKEN in de kijker. We maken er 
ons jaarthema van. 
 
We doen mee aan “kwartiermakers”. Dit betekent 
dat we elke dag een kwartiertje lezen in de klas. 
Dat kan ook voorlezen zijn. Leesboeken, grappige 
boeken, kijkboeken, gedichten, ….allerlei boeken 
zullen we aanbieden. We gaan hiervoor 
samenwerken met de bib, en we gaan ook nieuwe 
boeken aankopen. Dit is een project dat over 3 
jaren loopt. 
 
We maken van boeken ook het thema van het 
schoolfeest op 15 mei 2022. 
 
We hebben als doel om het lezen te bevorderen, 
de woordenschat van onze kinderen te verrijken en 
vooral : de zin in lezen aanwakkeren. 
 

 

 
 

Op 4 september, om 13.30 u.  organiseert 
de Academie een voorstelling van haar 
werking in Kadans. 
Instrumenten worden voorgesteld, en je 
krijgt een mooi idee van de domeinen 
woord, dans, beeld en muziek. 
Deze voorstelling is bedoeld voor 
iedereen vanaf het eerste leerjaar. 
Meer info vind je op  
www.academiewuustwezel.be  

 

 

 

Ons oudercomité zoekt nieuwe enthousiaste mensen om hun leuke 
ploeg te komen versterken. Heb je interesse, en wil je zo nu en dan ook 
eens de handen uit de mouwen steken, neem dan gerust contact op met 
onze vriendenkring: vriendenkring@wisselmail.be . 
Kom alvast eens met je kinderen naar de centjeskermis op 19 
september. Daar krijg je een mooie indruk van de inzet van het 
oudercomité. Ook als je enkel je hulp zo nu en dan wil aanbieden, dan 
mag je dat zeker laten weten.  
Een telefoontje naar school, een mailtje, even binnenspringen, …. 

http://www.academiewuustwezel.be/
mailto:vriendenkring@wisselmail.be
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Na een jaar uitstel kunnen we gelukkig weer 
onze gewone plezante activiteiten opnemen. 
 
Op zondag 19 september nodigt de 
Vriendenkring alle kinderen, ouders en 
familie uit op de jaarlijkse plezante 
centjeskermis.  
 
Dit is een prettige bedoening waar kinderen  
letterlijk voor centjes toffe spelletjes kunnen 
spelen, en punten verzamelen voor leuke 
prijzen. 
 
Voor de ouders, opa’s, oma’s en alle tantes 
en nonkels is er een gezellige cafetaria 
voorzien waar men in alle rust een pintje kan 
drinken. 
 
uren:     aanvang 13.30 u.  - einde 17.30 u. 
locatie:    speelplaats Gemeenteschool De 

      Wissel 
toegang:  volledig gratis 
dranken en spelletjes:    zéér democratisch 
 

 
 

 
 
 
Deze mensen komen morgen aan de startlijn. Zij 
gaan zich dit jaar voor 100% inzetten voor jullie 
kinderen. Wees gerust,….ze zijn in de beste 
handen. 
 
Nu onze ploeg helemaal volledig is, stel ik ze 
graag nog eens een keertje voor 
 

L1 juf Wendy 

L2A juf Annelies en juf Helga 

L2B juf Greet en juf Heleen 

L3 juf Lief en juf Helga 

L4A mr Koen 

L4B juf Anke 

L5 juf Sally en mr Luc 

L6A juf Ines en mr Rik 

L6B juf Evelien 

KGD juf Kim, later juf Ellen 

ISL juf Najoua 

NCZ juf Bieke 

leerling-
begeleiding 

mr Lander (coordinator) 
juf Hanne, juf Helga, mr Luc 

LO mr Wouter 

ICT-technisch Mr Guy 

secretariaat Elke en Annemie 

onderhoud Karin en Karin 

directie Jan, later Kim 

 

 
op de foto zijn ze klein, maar in ’t echt zijn ze 

groot(s) ! 


