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Kijkavond/ijsbrekertje 30 augustus 
Op dinsdag 30 augustus organiseren we een momentje om in de nieuwe klas te komen kijken en kennis 
te maken met de leerkracht(en).  Kortom, om de sfeer op te snuiven. 
 
De kinderen van het tweede tot en met zesde leerjaar zijn met hun ouders welkom tussen 18u en 19u. 
De kinderen en ouders van het eerste leerjaar verwachten we om 18.30u in de refter, alsook de ouders 
van nieuwe leerlingen in andere leerjaren.  Daar volgt een korte voorstelling van het reilen en zeilen in 
de school door de directeur.  Ook het oudercomité zal aanwezig zijn.  De kinderen van L1 mogen terwijl 
naar juf Wendy.  Nadien bezoeken ook de ouders L1 waar ze worden ingelicht door de leerkracht.  De 
kinderen worden buiten opgevangen door enkele collega’s.  VAN HARTE WELKOM! 
 
 
 

Een nieuw jasje 
HIER stellen wij met trots de vernieuwde website van onze school voor.  Je vindt er onze schoolvisie, 
schoolbrochure, schoolreglement en allerlei informatie over de schoolorganisatie.  Via wisselwerking 
lees je toelichting over schooluren, naschoolse les, buitenschoolse opvang, middagtoezicht, 
rijbegeleiding, sport, schoolbenodigdheden, rapporten, communicatie, oudercontacten, facturatie en 
afwezigheden. 
Je kan documenten raadplegen en downloaden.  De teamleden worden voorgesteld en je kan hen 
rechtstreeks mailen.  Onze leerlingen vinden er links naar oefensites. 
 
www.gemeenteschooldewissel.info 
 

  

Dag allemaal 

Deze foto nam ik vorige week.  Terug aan het werk: achter de 

schermen schooljaar 2022-2023 voorbereiden.  Met veel goesting 

maken we alles klaar tegen 1 september.  Wat zien we jullie graag 

terugkomen.  Ik kijk ernaar uit om de school opnieuw te zien bruisen 

wanneer onze speelplaats en de klassen gevuld zijn. 

Ik hoop dat je ten volle deugd hebt van de vakantie.  Nog even 

spelen, ravotten, uitstapjes maken, uitslapen of wat je ook graag 

doet.  Geniet er samen van! 

Zoals eerder beloofd bezorg ik een brief met praktische zaken voor 

een vlotte start.  Op het einde van augustus verschijnt de 

nieuwsbrief voor september. 

Tot binnenkort! 

Kim, directeur van De Wissel 

 

Nieuwsbrief augustus 2022 

  

 

 

https://www.gemeenteschooldewissel.info/
https://www.gemeenteschooldewissel.info/het-leven-in-de-wissel
http://www.gemeenteschooldewissel.info/


   
 

 

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

Eerste schooldag  
Op donderdag 1 september verwachten wij dat leerlingen op school arriveren tussen 8.15u en 8.30u.  
De kinderen van L2 tot en met L6 gaan rechtstreeks naar hun klas.  De kinderen van L1 blijven nog even 
op de speelplaats met de juf.  Hun ouders mogen meekomen.  Bij het belsignaal nemen ouders afscheid, 
kinderen gaan in rij samen met de juf naar de klas. 
(Opgepast: De schooldag eindigt om 15.10u.  De naschoolse les start op maandag 5 september.) 
 
Ons team vind je hier.   
 
Juf Bieke, leermeester niet-confessionele zedenleer, gaat voltijds aan de slag in een secundaire school.  
De inspectie-begeleiding gaat op zoek naar een nieuwe leermeester voor De Wissel.  Wij wensen haar 
een mooie carrière toe.  Blij dat we haar bij ons mochten hebben. 
 
Lokaalverdeling 
 

gelijkvloers 

klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 klas 5     Hagelkruis 

leerjaar 1 leerjaar 1 
uitbreiding 

leerjaar 2 leerjaar 
3b 

leerjaar 
3a 

 
RKG ISL 

verdieping 

klas 6 klas 7 klas 8 klas 9 klas 10 
  

  

leerjaar 4  extra voor 
L4 en L6 

leerjaar 6 leerjaar 
5a 

leerjaar 
5b 

 
NCZ   

 
 

 
Organisatie: naschoolse les en refter ! 
Kinderen kunnen op school blijven eten vanaf 1 september.  Vanaf maandag 5 september start de 
gratis naschoolse les.  Om te weten wie op school blijft, vragen we om per kind het formulier in te 
vullen ten laatste op 30 augustus.   
Doe dat via deze link:  https://forms.gle/xUTvAdUyPsqb6mYQA of scan de QR-code. 
 

 
 
De kinderen gaan eten in de refter.  De middag is verdeeld in een eet- en speelbeurt.  Karin en Karin 
begeleiden de maaltijd.  Een vrijwilliger houdt toezicht op de speelplaats.  1 middag per week kan er 
geschaakt worden en soms wordt er middagsport georganiseerd. 
 

  

https://www.gemeenteschooldewissel.info/team-4
https://forms.gle/xUTvAdUyPsqb6mYQA
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De Wissel: een gezonde school 
We moedigen fruit en groenten aan als tussendoortje.  Een koek zonder chocolade kan ook.  Snoep zien 
we liever niet en kauwgom blijft thuis.  Kinderen mogen een flesje water meebrengen.  Een fles kan 
bijgevuld worden op school.  Er zijn 2 drankfonteintjes op de speelplaats.  Gesuikerde dranken horen 
niet op school. 
Herbruikbare dozen voor tussendoortjes en boterhammen zorgen voor een kleinere afvalberg.  Dank 
om hieraan mee te werken.  Denk je eraan de naam te noteren op de doosjes? 
 
 

Infoavond 
Voor de ouders van het 2e tot en met het 6e leerjaar wordt een infomoment voorzien op dinsdag 6 
september.  De leerkrachten lichten de werking en inhouden van hun leerjaar toe.  De starturen worden 
begin schooljaar meegedeeld. 
 
 

Sport 
Als turnkleding vragen we een turnshortje te voorzien (donkerblauw of zwart) en turnpantoffels zonder 
veters.  Een turnzak leen je gratis van de school.  Een t-shirt wordt door de school voorzien en verrekend 
op de maximumfactuur (maximum 2 per lagere schoolloopbaan). 
Het 2e leerjaar gaat 12 beurten zwemmen in Zundert (data zie jaarkalender). 
 
 

Oudercomité: De Vriendenkring 
Ons oudercomité, dat een grote meerwaarde betekent voor onze school, is naarstig op zoek naar 
nieuwe medewerkers. Als we met veel ouders onze schouders zetten onder de werking van het 
oudercomité en hun activiteiten, wordt het voor iedereen prettig werken. We gaan ervan uit dat alle 
ouders het beste voor alle kinderen en de school willen. Daarom durven we, in naam van die kinderen, 
de leerkrachten en het oudercomité, sterk aandringen op mensen die bij een of andere activiteit hun 
steentje willen komen bijdragen.  
Wij hopen oprecht dat er veel mensen zijn die bij de grotere activiteiten bereid zijn om te komen 
meehelpen. Je hoeft dan nog niet echt mee te komen vergaderen, wat uiteraard zeker ook mag, maar 
de praktische medewerking is het meest welkom.  Heb je interesse?  Ben je benieuwd?  Stuur een mailtje 
naar vriendenkring@wisselmail.be of neem contact met de school. 

mailto:vriendenkring@wisselmail.be

