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Hier zijn we dan 
Zie ons 
We mogen groeien 
En groter worden 
In zon en regen 
Bloeien 
Grenzen verkennen 
Deze verleggen 
Vasthouden en loslaten 
Wat komt 
Dapper  
Bewegen 
En niet vergeten 
 
Seffens eerst de hond uitlaten 

 

De Pantoffelheld daagt ons uit! 
 
Deze week kregen we in onze school een bezoek van een 
geheimzinnige held. Een echt bezoek was het eigenlijk niet.  
De Pantoffelheld sprak ons toe via een spannend en mysterieus 
filmpje. De Pantoffelheld, die vroeger een echte superheld was, had 
een probleem. Een groot probleem! Hij kon niet samenwerken 
waardoor bijna alles wat hij deed mislukte.  
 
Precies daarom had de Pantoffelheld een uitdaging voor ons allemaal 
bij: Doe iets samen met een andere klas waar je nog nooit iets samen 
mee gedaan hebt en breng dat tot een goed einde. 
Zullen de kinderen van onze school daarin slagen? Groeien hier 
helden die kunnen samenwerken?  
De Pantoffelheld (en hij niet alleen) is heel benieuwd of we in deze 
opdracht zullen slagen.  
 
Wordt vervolgd… 
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 Morgen, zaterdag 15 september: onze eerste papierslag. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Algemene oudercontacten: een succesverhaal 
 

Dankjewel aan alle ouders die de voorbije maandag- en dinsdagavond aanwezig waren op de zinvolle 
ouderavonden. Jammer dat mensen niet konden komen, helaas. 
 

Onze leerkrachten keken er naar uit om de ouders van hun leerlingen te ontmoeten. 
Ze vertelden over het jaarthema dat als rode draad doorheen het schooljaar loopt, maar natuurlijk vooral 
over wat er in hun klas allemaal staat te gebeuren, op welke manieren er geleerd wordt, welke hoeken 
er zijn, de groei in onze leefgroepen, huiswerk, uitstappen, …  
In vele klassen mochten de mama’s en papa’s even wat opschrijven of tekenen of een werkje maken. 
De dag nadien vonden de kinderen de resultaten van hun creatieve ouders. 
 

Natuurlijk zijn er ook momenten, of is er een tijd, waar het anders dan gedroomd kan verlopen, waar 
het moeilijker gaat. De juffen en meesters zijn er dan voor jullie om te luisteren en om misschien ook 
samen met het team naar antwoorden te zoeken op de hulpvragen. 
Trek aan onze mouwen!  
 
 Fluo-Oudernieuws… 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

Morgen halen ouders onder bezieling van onze Ouderraad 
papier op. 
 

Wie nog kan komen helpen, is welkom! Koffiekoeken, een 
verfrissend drankje en een toffe sfeer zullen er ook zijn! 
 

We verzamelen aan de kerk om 9.00 uur.! 

Wanneer komen onze Fluopapa en Fluomama supporteren? 
Fluopa Tim en Fluoma Liesje zijn vandaag reeds geweest. 
Het was al goed. Heel wat kinderen droegen een fluohesje. Toch 
vonden ze dat het nog beter kan! 
Regelmatig staan Liesje en Tim aan de twee poorten in de vroege 
ochtend. 
De klas die de meeste jetons heeft gekregen krijgt een prijs van de 
Ouderraad! 
En ook… 
De kinderen van het eerste leerjaar hebben een fluobag gekregen. Blij  
en dankbaar dat ze waren. 
 
Een fluobag is tof maar een fluohesje blijft ook nodig om “graag 
gezien” te worden! Ook fietshelmen vinden Tim en Liesje TOP! 

http://www.google.be/imgres?q=papier&hl=nl&gbv=2&biw=1280&bih=695&tbm=isch&tbnid=YsVewF_0YeIDEM:&imgrefurl=http://www.dorpleinuniek.nl/2009/10/12/oud-papier-ophalen-2/&docid=pmn1ScIkHrWOsM&imgurl=http://www.dorpleinuniek.nl/wp-content/uploads/2009/03/oud-papier-4.jpg&w=400&h=271&ei=oPvPToL8D8uh-QbUj9zpDg&zoom=1
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 Even voorstellen: onze Ouderraad 
 
De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de kwaliteit van de opvoeding van 
alle kinderen op school. Zij organiseert vergaderingen en verschillende feesten en helpt mee aan 
speciale schoolactiviteiten.  
Elke cent die wordt verdiend met bijvoorbeeld de papierslagen, restaurantdag, schoolfeest, wordt 
gegeven aan de kinderen, aan onze school. 
 
Zo werden er al heel wat projecten gerealiseerd: 

- speelplaats; 
- bemeubeling; 
- boeken voor de kast vol troost; 
- didactische materialen; 
- nieuwe methodes; 
- muziekinstallatie turnzaal; 
- opfrissen computerpark; 
- enz. 

 
De bezielers van de Ouderraad zijn:  
 
Voorzitter : De Blick Cliff, , Kalmthoutse Steenweg 191, 2990 Wuustwezel (tel. : 0475 330 333) 
Leden: Anthonissen Gert, Baumer Hans (penningmeester), Vanderavert Sigrid, De Meyer Tom 
(adviserend lid Schoolbestuur), Geysen Jelle, Geysen Joyce, Michielsen Thomas, Pacquée Bert, Van 
der Heyden Liesje (secretaris), Van Looveren Griet (leerkracht KS), Geysen Veerle (leerkracht LS) en 
Luc Anthonissen. 
 

Tijdens de oudercontacten deze week, kregen de ouders een briefje om zich op te geven om mee te 
helpen tijdens de verschillende activiteiten en feesten. 
(Achteraan wordt het briefje terug opgenomen en kan bezorgd worden aan de klastitularis.) 
 
Ouders die willen toetreden tot de Ouderraad en actief willen deelnemen aan vergaderingen en 
feesten, kunnen zich melden tot een actief lid van de Ouderraad of mij.  
Trouwens, WELKOM Joyce in de Ouderraad! 
 
 

Zonder  
onze Ouderraad nu 

en vroeger 
en morgen, 

geen school zoals het nu is  
en kan worden! 
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 BRENG JE SPORTCLUB NAAR SCHOOL  
 

 
 
Sport Vlaanderen organiseert ook dit jaar weer de actie ‘Breng je sportclub naar school’, want… 
sporters beleven meer. 
Op woensdag 18 september roepen we alle kleuters en leerlingen van onze school op om in de 
outfit van hun sportclub (of favoriete sport) naar school te komen. Op die manier treden ze op als 
ambassadeur van hun sport(club) en kunnen ze anderen aanzetten om te gaan sporten of zich aan te 
sluiten bij een sportclub. 
Misschien wil je in de klas wel iets vertellen over je favoriete sport, of over de toffe sfeer in je 
sportclub, of over je meest memorabele sportmoment… 
De sportdienst van onze gemeente heeft speciaal voor deze dag een sportdagboek ontworpen. Het 
plakboekje kan je vinden op de website van onze gemeente. Kinderen die het sportdagboek in elkaar 
puzzelen en helemaal kunnen invullen mogen dit komen laten zien aan de balie in het gemeentehuis. 
Er staat een grabbelton waar je een leuke prijs uit mag kiezen.  
We zijn benieuwd hoeveel atleten we woensdagochtend mogen verwelkomen in onze school! 
… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://feelgrafix.com/data/sports/sports-10.jpg&imgrefurl=http://feelgrafix.com/group/sports.html&docid=fzuQcY363o29PM&tbnid=bh0FXKLCJT_tvM:&vet=10ahUKEwiOttzPy5PWAhWOalAKHYjDASQ4rAIQMwhmKGEwYQ..i&w=720&h=400&hl=nl&bih=566&biw=1188&q=sport&ved=0ahUKEwiOttzPy5PWAhWOalAKHYjDASQ4rAIQMwhmKGEwYQ&iact=mrc&uact=8
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 Jeugdsternieuws 
 

Dag lieve Jeugdsterkindjes, 
Na een lange vakantie is jullie leiding weer helemaal klaar om er met volle goesting tegenaan te 
gaan. Wij zijn namelijk al druk in de weer met de voorbereidingen van een minstens even spetterend 
Jeugdsterjaar dan het vorige! Wij weten natuurlijk dat jullie allemaal super benieuwd zijn wie jullie 
nieuwe leiding is en voor de kindjes van het eerste leerjaar is het zelfs nog spannend om te weten 
hoe alles in zijn werk gaat... Daarom willen wij jullie niet langer in spanning houden en nodigen wij 
jullie heel graag uit voor onze startactiviteit op zondag 22 september 2019! Met een beetje geluk 
zijn jullie jullie favoriete leid(st)er al tegengekomen op school deze week en hebben jullie al een 
'toegangskaartje' gekregen. Toch nog een kaartje gekregen of het al kwijtgespeeld? Geen probleem 
knip het hier maar uit. 
 

 
 
Nog even praktisch alles op een rijtje (ter opfrissingen of voor de nieuwkomertjes) 

• Alle kindjes zijn welkom vanaf 13u zodat we rond 13:30 kunnen beginnen  
• Diezelfde kindjes mogen terug opgehaald worden om 16:30u 
• Wat mogen deze kindjes niet vergeten? -> speelkleren, €1,5 en hun goed humeur (in ruil 

hiervoor krijgen ze een namiddagje ravotten en een koek en drankje) 
• En waar moeten we juist zijn? -> Jeugdlokalen naast de school (Molenheide 3) 

 

Hopelijk zien we jullie 22 september in onze disco tot dan! 
 
Op de hoogte blijven van activiteiten en evenementen? 
facebook: Jeugdster Wuustwezel 
instagram: Jeugdster Wuustwezel 
website: www.jeugdsterwuustwezel.be 
mailinglijst: hiervoor kan je als je dit wil inschrijven op de startactiviteit 

 
 

 Weetje 
 

Kinderen die iets vergeten zijn kunnen tot 16.00 u op school nog terecht. Natuurlijk mag dit niet 
zomaar een regel worden. Kinderen moeten leren alles mee naar huis te nemen! 
 
 
 

http://www.jeugdsterwuustwezel.be/
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 Vrijdag 20 september: STRAPDAG 
 

 

 
Volgende week vrijdag is het STRAPDAG.  
 
Stappen en trappen! Alle scholen van Wuustwezel doen hieraan mee.. 
De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich 
duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. 
De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op 
vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor iedereen!  
Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot 
een betere mobiliteit en verkeersveiligheid. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij willen dan ook een warme oproep doen om op die dag zo veel mogelijk te voet, met de fiets of de 
step naar school te komen.  
 
De Molenheide wordt deze dag vanaf het kruispunt met de Wolkenvenweg tot de Nieuwmoerse 
Steenweg van half 9 tot 15 uur  afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat we hier een parcours 
kunnen maken waar we per klas naar hartenlust kunnen stappen en trappen. 
 
Ook willen we aan iedereen vragen om zo 'fluo mogelijk' (dus…zo zichtbaar en veilig mogelijk) naar 
school te komen, zodat al die Strappers  goed opvallen in het verkeer. Laat je maar eens goed gaan!  
Alle 'missen en misters fluo' kunnen zich 's morgens laten fotograferen op de speelplaats. 's Avonds 
kunnen jullie dan de foto's bekijken op de site. 
 
We kijken uit naar een leuke STRAPDAG. 
 
 

http://www.sigmadesign.be/tabor/2017/09/11/strapdag-2017/strapdag_def/
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 Eerste-Communie-Nieuws 
 

 
 
 Te prikken in je agenda misschien 

 
 
 

 
 

Tot een volgende keer, 
meester Luc 

Op dinsdag 23 september is er een klein infomomentje 
voorzien voor de kinderen die dit schooljaar hun Eerste 
Communie doen. 
 
Opgelet: het gaat om de kinderen die ingeschreven zijn voor 
de eerste communie in 2020 en dus niet de kinderen die al 
ingeschreven zijn voor 2021! 
 
Noteer dus in jullie agenda: 
Maandag 23/09/2019 om 20u in de school in de klas van juf 
Evelyne. 
 
Ook ontvangen we dan graag het inschrijvingsgeld, dit is 12€. 
 
Graag tot dan, 
Sigrid, Sofie, Noortje, Leen, Vicky, Heidi en Katrien 
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Als Ouderraad en leerkrachtenteam kunnen we steeds beroep doen op helpende 

handen, gelukkig maar!  We hebben een trouwe achterban die ons bijstaat bij het  

organiseren van onze activiteiten.   

Heb je af en toe ook een momentje vrij en wil je ons helpen bij onze werking?  

 

Noteer dan hieronder jouw contactgegevens: 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………. 

 

Email adres: ……………………………………………………………….………………. 

 

Voor elke activiteit krijg je dan vrijblijvend een mailtje met de vraag of je ons kan helpen. 

 

We willen toch wel benadrukken dat dankzij de organisatie van onze activiteiten er heel  

veel mooie projecten voor de school kunnen gerealiseerd worden! 

 

Alvast bedankt voor jouw enthousiaste medewerking!  Tot binnenkort! 
 

 
 
 
 

 

Vrijwilligers gezocht 
Ondersteuning schoolactiviteiten 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi86Mi_3p_dAhVSJ1AKHSIMAPkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vbs-decirkel.be/2017/06/21/helpende-handen/&psig=AOvVaw2w2kXHMRksbQraenStzb2F&ust=1536095138226958

