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

nieuwsbrief maart 2022

Sfeerbeeld op Dikketruiendag
Een extra bewegingsmoment met de hele
school. Zo krijgen wij het lekker warm. Bovendien was het ‘doediedansdag’ tijdens de
speelplaatsspecial. Leerlingen van 4, 5 en 6
gaven dansles aan andere kinderen.
Mooi om zien!

28/2 - 4/3 KROKUSVAKANTIE
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oudercontacten 1e t/m 5e leerjaar

Herinnering: Ontbijt zondag 20 maart
Bestellen kan nog tot en met 9 maart.
Inschrijving: QR code scannen of HIER
klikken. Betaling: via overschrijving.
Bedankt en smakelijk!
Met dank aan ons oudercomité voor de
organisatie.

Samen tegen iemand pesten
Tijdens de Vlaamse week tegen pesten vond de STIP IT actie plaats. Heel wat kinderen en leerkrachten tekenden 4 stippen op hun hand als krachtig symbool tegen pesten. Alle klassen dansten met meester Wouter op het campagnelied
Diamant. Pesten kan echt niet.

Wieltjesdag
Op vrijdag 11 maart zetten we op de speelplaats een parcours uit. Elke klas mag een half uur sporten op
wieltjes. Vergeet dus zeker je skates, step of gocart niet. Denk ook aan bescherming.

Kangoeroewedstrijd
Onze leerlingen van de 2e en 3e graad die ‘Sterk Rekenwerk’ krijgen, gaan op 18 maart deelnemen aan
de kangoeroewedstrijd. Dat is een wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd waar we al enkele jaren met onze school aan deelnemen. Het zal voor hen opnieuw een spannende en uitdagende ervaring
worden!

Mondiale week
Als afsluiter van het tweede trimester schenken we op De Wissel traditiegetrouw aandacht aan een project waarin we
kwetsbare mensen willen steunen. Dit jaar gaan we in de nabije omgeving op zoek naar wie wel een ruggensteuntje kan
gebruiken.

Nieuwe inschrijvingen voor 2022-2023
De kleuters die van Triangel naar De Wissel komen, kunnen inschrijven op de Doe-mee-dag van
zondag 24 april (10.00 u. – 13.00 u.). De kleuters die al een broertje of zusje hebben op onze school of kleuters uit een
andere kleuterschool kunnen al inschrijven vanaf maandag 21 maart.
Indien je dit wenst, dan maak je best telefonisch een afspraak met de directeur of het secretariaat. Op de website
www.gemeenteschooldewissel.info vind je ook een link naar de inschrijvingen.
Wij hopen volgend schooljaar weer een mooi eerste leerjaar te mogen verwelkomen! Wij staan met open armen klaar
om kinderen die naar onze school komen een kwaliteitsvolle en warme lagere schooltijd te bieden.

Jeugdboekenmaand
In maart 2022 is het thema voor de Jeugdboekenmaand ‘Helden en schurken’. De leerlingen van het 1e, 3e en 5e leerjaar
ontmoeten een auteur. De schrijvers vertellen over hun (heldenboeken) aan de kinderen.
FEEST IN DE BIB: wil je mee komen feesten?
De bib organiseert een spel rond helden en schurken. Het feest wordt afgesloten met een lekkere pannenkoek! Ben jij
tussen 5 en 12 jaar oud? Wil jij samen met de ‘andere helden’ de opdrachten aangaan? Schrijf je dan snel in!
Bib Wuustwezel:
woe 09/03/2022
groep 1: 13.30u – 14.30u
groep 2: 15.00u – 16.00u

Bib Gooreind:
woe 16/03/2022
groep 1: 13.30u – 14.30u
groep 2: 15.00u – 16.00u

Bib Loenhout:
woe 23/03/2022
groep 1: 13.30u-14.30u

Inschrijven kan door uiterlijk 6 maart 2022 een mail te sturen naar griet.vancriekingen@wuustwezel.be of te bellen naar
03/690 46 41 met vermelding van ‘naam deelnemer’ –‘locatie bib’ - ‘groep’ – uw mailadres of telefoonnummer. De
plaatsen zijn beperkt: 15 deelnemers per groep. (Onder voorbehoud van coronamaatregelen.)
Bibster-Quest: een digitaal spel dat je gedurende de hele maand maart in onze bib kan spelen. Dit kan individueel of
samen met vrienden. Ben je tussen de 8 en 13 jaar? Spring dan gerust eens binnen en breng zeker je smartphone of
een tablet mee.

Carnaval in onze school

En zo gaan we de krokusvakantie in. Hele fijne vakantie gewenst!

