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

Nieuwsbrief november 2022 

Beste lezer 

We blikken tevreden terug op de maanden september en oktober.  Misschien vertelden de kinderen over hun klas, een leuke 

opdracht, de speelplaats of een uitstap.  Misschien bekeken jullie foto’s van activiteiten op de Facebookpagina’s van de school. 

We sluiten de eerste periode af nu de herfstvakantie voor de deur staat.  De leerlingen brengen hun rapport mee.  Eerder deze 

week gingen ouders en leerkrachten in gesprek over het welbevinden van je kind. 

Terwijl de herfst zijn intrede doet, de dagen korten en de bomen hun bladeren loslaten, kan iedereen hopelijk genieten van een 

leuke, deugddoende vakantie. 

Kim * directeur 

november 2022 
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1 Allerheiligen 

7 Weer naar school na de herfstvakantie 

Start actie ‘Helm op fluo top’, zichtbaarheid in de kijker 

L3, L4, L5: Zichtbaarheidsspel in Kadans 

8 L4: bezoek Speelgoedmuseum in Mechelen 

Geen naschoolse les omwille van personeelsvergadering 

9 Hercontrole door Kriebelteam 

Namiddag: basket 3 tegen 3 (organisatie Moev) voor wie zich inschreef 

10 Podiummoment jaarthema voor alle leerjaren 

11 Wapenstilstand, geen school 

12 Lichtstoet: aankomst van de Sint in Wuustwezel 

15 Alle leerjaren: theater Haar en Snaar in Kadans 

17 L5: bezoek Gallo-Romeins Museum in Tongeren 

18 L3: met grootouders naar het Uilenbos 

22 L5: G-sport@school in de sporthal van Wuustwezel 

L6: bezoek Vlaams Parlement en Nationale Bank in Brussel 

23 Voorleesdag 

24 Sinterklaas en Pieten op bezoek in De Wissel 

28 L1: Kronkeldiedoe in sporthal Brecht * bewegingslandschap 

29 L3a: bezoek gemeentehuis (3b: 1/12) 

30 Soep op de markt * opbrengst ten voordele van de Warmste Week in het thema van kansarmoede 



Inspraak van leerlingen * leerlingenraad 

Op 14 oktober organiseerden we verkiezingen op school.  In elke klas werd een klasburgemeester en een hulpburge-

meester verkozen.   Kandidaten voerden in de week vooraf campagne.  Na een geheime stemming, viel het verdict.  

Deze leerlingen zetelen dit schooljaar in de leerlingenraad onder leiding van juf Hanne, juf Ellen en meester Koen. 

DIKKE PROFICIAT: Rosalie Bernaerts (L1), Nelles Sanders (L2), Nore Anthonissen (L3a), Senne Van Eeckelen (L3b), Leon 

Van Den Poel (L4), Chiel Beyers (L5a), Joppe Koyen (L5b) en Jules Vercammen (L6) 

In elke klas mogen leerlingen voorstellen doen die de school ten goede komen.  Elke burgemeester verdedigt 1 voorstel 

op de leerlingenraad en de raad bespreekt dit.  Op de personeelsvergaderingen wordt door het team beslist welke idee-

ën weerhouden worden.  Deze werking loopt al heel wat jaren en ze wordt telkens positief geëvalueerd. 

 

 

Er beweegt iets op De Wissel * Fit met pit 

Wij willen een sportieve school zijn.  Daarom zetten we sterk in op beweging en sport.  We vinden het de moeite waard 

om er onderwijstijd en financiële middelen aan te spenderen.  De kosten zijn opgenomen in de maximumfactuur.  Ook 

buiten de schooluren kunnen leerlingen vrijwillig deelnemen aan sportieve evenementen met medewerking van mees-

ter Wouter. 

Een overzicht van sport- en bewegingsgerelateerde activiteiten doorheen het schooljaar 

 Tijdens de middagen (dinsdag en donderdag) op school: extra training voor de veldloop, middagsport in de winter 

en een toernooi omnisport tijdens de lente. 

 Op vrijdagmiddag is er vanaf oktober de kans om (te leren) schaken bij meester Lander en vrijwilliger Kim. 

 Moev activiteiten (*) tijdens de schooluren 

Kronkeldiedoe 1e leerjaar: 28 november Sporthal Brecht 

American games 5e leerjaar: 20 december Sporthal Koch Gooreind 

Mega Spelenpaleis 2e leerjaar: 14 februari 2023 Sporthal Brecht 

Alles met de bal 4e leerjaar: 9 mei 2023 Sporthal Brecht 

 Extra schoolsport 

Langlauf indien het weer in de Ardennen dit toelaat voor 5e en 6e leerjaar (*) 

Gemeentelijke sportdag voor 3e leerjaren + deelname aan Sportkompas (talentontdekking) (°) 

Netbal tegen Spectrum voor 5e en 6e leerjaar (3x per schooljaar in onze turnzaal) 

Lesuur yoga (elke klas komt om de 8 weken aan bod) door juf Greet 

G-sport@school: rolstoelbasket, boccia, zitbadminton en torbal (kennismaking, bewustwording) voor L5(°) 

 

 Moev activiteiten (*) op woensdagnamiddag / vrijwillig 

Basketbal 3 tegen 3: 9 november Sporthal Wuustwezel 

Unihockey: 21 december Sporthal Wuustwezel 

Voetbal 4 tegen 4: 26 april 2023 De Dorens Loenhout  

Minitennis: 14 juni 2023  Molenbergen Sterbos 

* Samenwerkingspartner: Moev - zet je school in beweging (www.moev.be) 
° Samenwerkingspartner: Sportdienst Gemeente Wuustwezel 

http://www.moev.be


Een blik op de wereld... 

Op onze school willen we de leerlingen leren om door een mondiale bril te kijken.  Dit betekent dat ze het leven en de 

wereld leren kennen en zich betrokken voelen bij de samenleving.  De leefwereld van kinderen groeit vanuit familie, 

buurt, hobby, school, … naar de ruimere maatschappij.  Het leven speelt zich af in een dorp, stad, provincie, land, de 

wereld.  Deze visie is opgenomen in de leerplannen die wij volgen om de eindtermen te bereiken. 

De Wissel kiest ervoor om maatschappelijke thema’s extra aandacht te geven.  In maart richten we traditiegetrouw een 

mondiale week in. 

Voor de cursus levensbeschouwing hebben ouders en kinderen gekozen welk vak gevolgd wordt.  Een aantal lestijden 

per schooljaar wordt er in de lessen islam, niet-confessionele zedenleer en katholieke godsdienst verplicht ingezet op 

‘Interlevensbeschouwelijke competenties’.  In het 4e, 5e en 6e leerjaar zullen ze dat doen via een gezamenlijk project ’De 

Warmste Week’.  De leerlingen zullen inhoudelijk kennismaken met ‘kansarmoede’, het thema van dit jaar. 

Om De Warmste Week ook financieel te steunen gaat het 6e leerjaar Soep op de markt verkopen.  Op woensdag 

30 november hopen ze op veel marktbezoekers om hun ZELFGEMAAKTE soep aan de man/vrouw te brengen.  Je kan 

ter plekke een tasje proeven voor een vrije gift.  Wil je die dag niet koken of vul je graag je diepvriezer?  Geef je graag 

iemand een soepje cadeau?  Voor €5 koop je een liter soep in een handige verpakking.   

VAN HARTE WELKOM op de Wuustwezelse markt op het Achter ‘d hovenplein of in de volksmond ‘t Rooi Plein. 

Maak gerust verder reclame !!!!! 

Uw kind wordt graag gezien 

Vanaf dit schooljaar zijn onze fietsers verplicht om fluo te dragen.  Velen volgen dit plichtsbewust op.  Wie het vergeet, 

herinneren we.  Veiligheid in het verkeer is een prioriteit.  Van 7 november tot en met 17 februari nemen we deel aan 

Helm op fluo top van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde, zie website).  We stimuleren dat kinderen hun fluo en een 

helm dragen.  Op vrijdag 28/10 zal de verkeerswerkgroep de actie ludiek aankondigen bij de leerlingen.  Op 7/11 wordt 

in de klas gewerkt rond zichtbaarheid en enkele leerjaren spelen er een spel over in Kadans. 

Wij houden van lezen 

Fantastisch dat er zoveel leerlingen deelnemen aan De Leesjury.  De bibliotheek voorziet de lezers van boeken.  We 

merkten dat de wachttijd om in een volgend boek te beginnen vaak opliep.  Dankzij de financiële steun van De Vrienden-

kring kunnen wij extra exemplaren van de boeken aankopen.  VEEL DANK daarvoor. 

Op woensdag 23 november, in de Voorleesweek,  wordt er extra voorgelezen.  Misschien komen er wel special guests…  

https://basis.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top/

