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Een fijn einde jaar gewenst !
Beste ouders,
Het einde van 2015 is weer in zicht…...
Leerkrachten, begeleiders en medewerkers trachten
de kinderen die belangrijke dingen te leren die ze in
hun latere leven nodig hebben: kennis maar vooral
een grote dosis vaardigheden. Vaardigheden om
zichzelf te sturen, bij te leren. Vaardigheden om in
de samenleving mee te kunnen. Een hele opdracht
waar ook de ouders een stuk aan meewerken.
Les geven aan kinderen blijft een zeer boeiende job.
Wanneer leerkrachten zich gesteund voelen door een
heleboel mensen: ouders, collega’s, ouderraad,
schoolbestuur...dan geeft dit hen de moed om met
enthousiasme verder te werken aan het belangrijkste
doel van basisschool De Wissel: de kinderen alle
kansen geven om zich op alle vlakken te ontplooien.
We willen jullie dan ook van harte uitnodigen op
onze kersthappening op vrijdag 18 december. In de
klassen kan u dan vanaf 15.00u een bezoekje brengen en genieten van de werkjes die de kinderen gemaakt hebben. Onze ouderraad heeft weer een mooie
activiteit voor onze kinderen gezorgd. In de voormiddag is er voor onze kleuters animatie met muziek
en dans. Namiddag is de lagere school aan de beurt
met een geheel aangepast programma. In onze polyvalente zaal en buiten , is er een drankje en een hapje
voorzien. De ouderraad biedt alle kinderen gratis
poffertjes aan, de ouders kunnen er ook bekomen en
dit alles tegen zeer democratische prijzen. Hopelijk

wordt het een gezellig onderonsje in een leuke kerstsfeer.
Het rapport zal donderdag 17 december afgehaald kunnen worden vanaf 15.30u. U kan het uur van voorkeur aanduiden via het invulstrookje hier beneden. Mocht u niet in
de mogelijkheid zijn om het rapport af te halen, dan krijgt
uw zoon of dochter het rapport vrijdag mee. De kleuterafdeling zal op een later tijdstip oudercontacten houden.
We danken iedereen zowel ouders, collega’s, ouderraad,
team opvang, gemachtigde opzichters en schoolbestuur voor hun enthousiaste inzet
voor onze school.
Met dit gegeven
kunnen we dan ook
weer een jaartje
verder werken en
onze kinderen alle
kansen geven en
wensen leerkrachten en directie jullie allen een

Zalig Kerstmis en
een Gelukkig 2016

KERSTVAKANTIE
VAN 21/12/15
tot en met 3/01/16

……………………………………………………………………………………………..
De ouders van ......................................... wensen contact te nemen met :
- O :

( aanduiden met een kruisje )

Donderdag 17 december komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om

.....uur bij de

klasleraar .
- O :

Donderdag 17 december komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om

.....uur bij de

leerkracht bewegingsopvoeding.( Meester Sven )
- O :

Donderdag 17 december komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om
zorgcoördinator.( Juf Anne-Marie )

.....uur bij de

Kersthappening
Vrijdag 18 december 2015
IEDEREEN !!!!!!!!

Welkom vanaf :

15.00u voor het Lager Onderwijs
en voor het kleuter Onderwijs
Warme en koude
dranken, poffertjes
Kerstsfeer binnen
en buiten, grote
kerststal
Kerstwerkjes in de
klassen
De Wissel

Opitter

De kinderen mogen,
na bezoek aan het
klasje, met de ouders
of grootouders, mee naar huis .
( eventjes melden aan de juf of meester)

