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Nieuwsbrief januari 2022

ik wens je toe

wat jij een ander en jezelf wenst
dat het mooi mag worden in 2022
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(onder voorbehoud van coronamaatregelen)
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12 februari

kids– en familiequiz
(De Wissel en De Vriendenkring)

25 februari

carnavalstoet Wuustwezel

24 april

doe-mee-dag 1e leerjaar

15 mei

schoolfeest

Sinterklaas
Enkele dagen voor Sinterklaas op onze school zou komen, vond mevrouw directeur geheimzinnige stukjes papier. Het leken wel gescheurde brieven. Tijdens het bezoek aan onze school vertelden de
Pieten dat ze het grote boek van de Sint kwijt waren. Alle kinderen van
De Wissel wilden helpen en gingen aan de slag om een nieuw boek te
maken. In een mum van tijd was dit klusje geklaard. Maar… wat
bleek? Het echte boek was helemaal niet zoek. De Pieten vonden het
verstopt in de zak tussen allemaal pakjes. Met een liedje en wat lekkers werd de vergissing snel rechtgezet.
De kinderen van het 1e en 2e leerjaar gingen zelfs meezoeken in het
Sinthuis van Wuustwezel. Hoe leuk was dat!

Sfeer en gezelligheid
De verlengde kerstvakantie daagde de juffen en meesters uit om hun organisatie te herbekijken:
de toetsenperiode, de leuke tussendoortjes, de nieuwjaarsbrieven en de eindejaarsactiviteiten, …
Elke klas slaagde erin om het eerste trimester sfeervol af te ronden.

Rapporten
Op 22 december werden de algemene rapporten per mail bezorgd. Op 10 januari brengen de kinderen hun rapportenkaftje mee naar huis. Daar zal ook het rapport lichamelijke opvoeding inzitten.
Dat mag je ondertekend mee terug naar school geven. Op vrijdag 28 januari bezorgen de leerkrachten het rapport muzische vorming aan je kind.

Winnaar Halloweentocht
Een onafhankelijke jury verkoos Jules Vercammen uit het 5e leerjaar als
best verklede wandelaar tijdens de Halloweentocht van 31 oktober. De Vriendenkring schonk hem
een prachtige prijs. Jules ontving een gezinsticket voor de Efteling. PROFICIAT!

Bouwproject
Binnen enkele jaren staat er voor de gebouwen van De Wissel een groots
renovatieproject op de planning. Momenteel lopen de voorbereidende gesprekken tussen schoolbestuur, architectenbureau en schoolteam. Op de
pedagogische studiedag denken we er ook verder over na.

