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

Nieuwsbrief september 2022
Het kersverse schooljaar staat helemaal klaar.
Boekentas weer gevuld, potloden gescherpt.
We hebben alvast een toffe septembermaand
in de aanbieding.
Hopelijk voelen de kinderen zich snel thuis in
hun nieuwe klas.
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Centjeskermis
Op zondag 18 september nodigt de Vriendenkring van onze school alle kinderen, ouders, familie en vrienden uit op de
jaarlijkse plezante centjeskermis. Dit is een prettige namiddag waar kinderen letterlijk voor (euro)centjes toffe spelletjes
kunnen spelen en punten verzamelen voor leuke prijzen. Voor ouders, opa’s en oma’s en andere supporters is er een
gezellige cafetaria voorzien.
uren:

aanvang 13.30u - einde 17.30u

locatie: speelplaats Gemeenteschool De Wissel
toegang: volledig gratis
dranken en spelletjes: zéér democratisch

Strapdag
Op vrijdag 16 september gaan we ‘Samen sterk Strappen’. Op deze dag stappen en trappen duizenden leerlingen naar
school. De auto blijft -indien mogelijk- aan de kant om naar school te komen. Beweging heeft positieve effecten heeft
op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas. Wij proberen op De
Wissel regelmatig beweging in te lassen. We merken veel sportiviteit bij onze leerlingen.
Breng op de Strapdag zeker je skates, step, waveboard of go-cart mee naar school. Het Hagelkruis wordt de hele schooldag verkeersvrij gemaakt voor een heuse wieltjesdag. Elke klas zal zich kunnen uitleven op een tof parcours. We delen
het uurschema per klas nog mee. Kom gerust supporteren voor je (klein)kind(eren.

Fietsers verplicht in fluo * nieuw vanaf 1 september
Om optimaal in te zetten op veiligheid hebben we met het schoolteam beslist dat alle fietsers het hele schooljaar door
verplicht fluo dragen. Dit kan een fluovestje zijn of een hoes voor de boekentas.
Bedankt om samen een veilige schoolomgeving te creëren.

Jaarthema: Er beweegt iets in De Wissel …
Vanaf 1 september nemen we het ganse schooljaar onszelf onder de loep en zoeken we uit:
Ben ik fit met pit?
Zit ik wel in mijn vel?
Weet ik wat ik eet?
Tot snel! Dan maken we een fit begin en vliegen we er samen in!

Allerlei mededelingen
Juf Vanessa Van Croonenborch is onze nieuwe leermeester niet-confessionele zedenleer. We heten haar van harte welkom.
Welkom ook aan Marie-Jeanne. Zij zal op dinsdag, donderdag en vrijdag speelplaatstoezicht doen tijdens de middag.
Op maandag doen de leerkrachten dit in een beurtrol.
We verwelkomen opnieuw Kim op vrijdag. Hij werkt al jaren als vrijwilliger op het secretariaat.
Wie gebruik wenst te maken van Ferm, naschoolse kinderopvang, schrijft zich daar vooraf zelf in.
We promoten nog een keertje onze vernieuwde website. Je vindt er allerlei info over de school: praktische zaken, informatiebrochure, bijdrageregeling, schoolvisie, mail leerkrachten, documenten enzovoort.

www.gemeenteschooldewissel.info

