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Sinterklaas die stiekem door een raam van het
gemeentehuis kijkt naar al die kleine en grote
helden…
Mooie foto’s van de lichtstoet en Sinterklaas
en zijn zwarte pieten te vinden op
www.wezelopdefoto.be .

Lieve Sinterklaas,
Ik vraag u nikske, ik heb al alles, denk ik nu
Ik heb mijn papa, mama is verdrietig en al ver weg
Ik heb mijn oma, tante Silke, en deze maand, gelukkig, heb ik u
Ik heb ook mijn vrienden en fijne buren
Ik heb, geef ik toe, wel eens ‘huiswerkmakentijdpech’
Ik heb dan cadeauboekskes om in te turen
’t Is ‘reclam’ hoor ik van mijn nieuwste liefste mam
Ik heb al alles, ik mis nikske, denk ik dan
Ik kijk naar mams foto op de kast
Ik wil toch een kleinigheidje, als het kan
Dat ze me één sinterklaasversje zegt in alle uren
Wil jij dat even aan haar vragen dan?
Jij zal dat wel kunnen
Hulp krijg je vast met een van die kuren van een slimme
zwartepietenman
Ikke
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Bibnieuws
Op zaterdag 14 december wordt het nieuwe boek van
Wim Geysen voor een eerste keer feestelijk voorgesteld
aan het publiek. In de bibliotheek van Wuustwezel kan je
om 15.00 uur kennismaken met Wims nieuwe literaire
telg. 'Lijfje en ik' is een kijk- en beleefboek voor
kinderen, doelgroep 4-7 jaar, hun ouders, juffen,
meesters en begeleiders. Bregje Iding (illustraties) en
Wim Geysen creëerden het boek op vraag van het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen.
'Lijfje en ik' (uitgegeven door Mammoet, imprint van EPO) vertelt en verbeeldt het verhaal van de levenslustige Pia en
haar onafscheidelijke metgezel 'Lijfje'. Samen ontdekken zij de hun omringende wereld en leren wat fijn is en wat niet.
'Lijfje en ik' is een vrolijk verhaal dat praat over lichamelijkheid, grenzen stellen en jezelf (mogen) zijn.
'Lijfje en ik' is ook beschikbaar als intieme, muzikale vertelling voor scholen of verenigingen. Op een laagdrempelige,
niet-belerende manier en met behulp van liedjes en uitvergrote illustraties uit het boek gaan Caro Vanden Brande
- kleuterleidster/ actrice en Wim Geysen in gesprek met de doelgroep.
Het project werd alvast bekroond met een BNP Paribas/Fortis Foundation Award.
Wim Geysen zal samen met de illustratrice zijn nieuw boek voorstellen. Een psychologe van het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen zal duiding geven bij het thema van het boek.
Naast de voorstelling van dit boek vertellen ook twee andere Wuustwezelnaars over hun boeken, nieuwe projecten en
passies. Enkele dagen voor Marieke stierf, bedacht haar vader Carl Van Dyck 'Een vogeltje dat wil vliegen'. Het
verhaal werd een boek met prachtige illustraties en wordt nu voorgesteld aan de hand van een verteltheaterkast.
Liesbet Rombouts - auteur van Tien Tellen Taart - geeft een voorsmaakje van haar volgend boek, waarin ‘elkaar zien’
en ‘aandacht hebben voor elkaar’ centraal staan.
Bibliotheek Wuustwezel, Dorpsstraat 36, 15.00 uur. Gratis inkom.
Plaatsten zijn beperkt, inschrijven verplicht via bibliotheek@wuustwezel.be of 03 690 46 40
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Grootouderfeest: “Kleuterkleurrijk!”
Een van de mooiste feesten in onze school waar oma’s en opa’s naar hun kleinkinderen komen kijken, voor hen
supporteren en hun kleutertijd terug beleven…
Prachtig en ‘kleuterkleurrijk’!
“Meester Luc, dit heb je weer goed gedaan!”
Trots ben ik dan maar weet echter dat ik geen woord of idee of muziekje heb binnengebracht. ’t Waren de kleuterjuffen
en kinderen van het zesde leerjaar! Alle eer gaat natuurlijk naar hen! En natuurlijk verdienen óók onze kleuters, die
zelf wel aangeven wat mogelijk is op een podium, kleurrijke pluimen! Dankbaar en gelukkig ben ik omdat ik zo’n feest
mag mee beleven!
Dit klonk ondermeer:
“Amai die juffen! Ze moeten toch heel wat geduld hebben om dit klaar te krijgen!”
“Je ziet op het podium echt wel wie talent heeft!”
“Fijn dat niet alle grootouders filmen en rechtstaan. Zo kunnen we het toch blijven volgen.”
“Toch knap van die kleuters. Ook voor die mannekes en vrouwkes die dat niet zo graag doen. Iedereen heeft wel een
talent!”
“Fijn dat die meiden en kerels van het zesde leerjaar ook aanwezig zijn. ’t Zijn die kleinsten en de grootsten! Dat is
toch wel anders dan in onze tijd. Zoiets was ondenkbaar!”
“We hebben het boek gekocht want in de bib was alles uitgeleend. Als ze dan bij ons komen, kunnen we er samen nog
eens in lezen.”
“Toch enkele keren een krop in de keel gehad… Meer dan andere jaren.”
“Dit was onze laatste… Jammer, maar ze worden groter he!”
Onderstaand liedje zongen onze kleuters voor hun grootouders:

Eefje Donkerblauw van Lieve
Baten, een prachtig boek om
voor te lezen, voor onze
kleinsten…
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Herfstwandeling

17e herfstwandeling

vrijdag 15november 2019
Het werd weerom een fijne editie, dankzij jullie!
Dankjewel aan de vele wandelaars!
Dankjewel aan de helpers!
Dankjewel aan de organisatoren (werkgroep leerkrachten, Ouderraad)!

“’t Was de eerste keer dat we meededen. Volgend jaar komen we terug.”
“Amai, wat een prijzen zeg. We blijven zeker tot half tien want dan wordt er geloot he.”
(Amy Cant en Jelle Kooyen (schoonzus van meester Sven) waren de winnaars. Ze straalden van dankbaarheid!)
“We hebben lekker gegeten en er werd goed voor ons gezorgd. We moesten niet lang wachten op ons eten en
drinken.”
“Derde keer trakteren he meester!” (In de voormiddag het Grootouderfeest beleven, in de vroege avond nog even
wandelen en een worstenbrood eten.)

Onze WERELDWINKEL: Cadeaudagen 2019
Iedereen is van harte uitgenodigd door de
Wereldwinkelploeg van Wuustwezel op
haar cadeaudagen.
Kom op zaterdag 2 of zondag 3 december
zeker langs in het Parochiecentrum De
Ark (Godelievezaal), Achter d’Hoven 63,
in Wuustwezel om een zuiders cadeau te
kiezen, of gewoon te genieten van een
glaasje wijn.
Je bent van harte welkom op zaterdag 30
november van 10 tot 21 uur en op
zondag 1 december van 10 tot 17 uur.
Tot dan!
Namens de ganse Wereldwinkelploeg
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Wereldlichtjesdag
Op de website: www.wereldlichtjesdag.nl lezen we:
“Elke tweede zondag in december wordt “Wereldlichtjesdag”
gehouden.
Op deze dag steken mensen om 19u over de hele wereld kaarsjes
aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. De wereld wordt
zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren
en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.
Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen een
kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling.
Er zijn mensen voor wie het verlies nog vers is en anderen voor
wie het al 30 jaar geleden is. Er zijn mensen die zelf geen kindje verloren hebben maar zich heel betrokken voelen bij
familie, vrienden, buren, die dit wel hebben moeten meemaken. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en
dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.
Deze oproep klinkt wereldwijd: Steek op 8 december 2019 om 19u een lichtje aan, zichtbaar buiten of voor het raam.
Of onzichtbaar in huis. Zo wordt ook Wuustwezel een beetje lichter en worden alle overleden kinderen weer even in
het licht gezet.

Nieuws uit de gele klas
Onze kleuters hebben met enkele een heel mooi
gebouw gemaakt.
Maar wat nog straffer is, is dat het eigenlijk op een
smalle basis gebouwd is, dan zijn ze "zwevend" wat
breder gegaan en dan nog een heel eind de hoogte in.
De juffen hielden hun hart vast, want dachten dat het
elk moment om zou vallen, maar niets is minder waar.
Het gebouw bleef staan en er werd zelf nog verder aan
gewerkt.
Groetjes de juffen van de gele klas.
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Jeugdsternieuws…
Hey lieve Jeugdsterkids!
Heel erg bedankt aan iedereen die ons vorig weekend gesteund heeft met chocomelk,
jenever en wafels!
Na de intrede van Sinterklaas in Antwerpen en Wuustwezel vorige zaterdag komt hij
zondag, 24 november, ook naar Jeugdster!
(Pas op! Op de kalender staat dat Sinterklaas komt op 1 december. Dit klopt dus niet.
Het is nu zondag!)
Omdat de Sint het nu zo druk heeft hebben wij ons een beetje moeten aanpassen,
daarom begint de activiteit een uurtje vroeger. Iedereen is welkom vanaf 12u zodat we
om 12u30 kunnen beginnen en dus ook een uurtje vroeger klaar zijn (15u30). Deze
activiteit kost uitzonderlijk €2,5.
Hebben jullie ons nieuw activiteitenbord al gezien? Super mooi toch! Zo blijven jullie
nog beter op de hoogte van al onze activiteiten!
Groetjes de leiding
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Vroeger…

Voorbije donderdag kregen de leerlingen van de eerste graad bezoek van enkele grootouders in de klas. Ze kwamen vertellen
over hun kindertijd.
De leerlingen hadden vooraf vraagjes voorbereid en kwamen zo het één en het ander te weten. Weet je wat de jongens en
meisjes van 2B is bijgebleven?
•
•
•
•
•
•

er werd als kind wel eens (tafel)bier gedronken
een moeke moest met haar 6 andere zussen op 1 kamer slapen
een vake kreeg een tik van de regel op zijn vingers als hij niet goed oplette in de klas
de jongens en meisjes zaten in aparte scholen en droegen een uniform
een oma moest altijd buiten naar de WC gaan, er was geen badkamer in huis
...

Dank je wel aan alle grootouders voor deze leuke, leerrijke namiddag!
Groetjes van de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar!
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Fitnes met de pieten
Enkele Pieten maakten een Pieten Fitnessles filmpje voor thuis of als tussendoortje in de
klas.
https://youtu.be/LvCvRKlaaYw

We zijn op zoek naar een knuffeldiertje.
Een grijze ezel zou ergens in of rond de
school te vinden zijn…
Indien gevonden mag je telefoneren naar
Steensens Liesbeth: 0478 35 65 99.

Er liggen nog enkele borden (waarop lekkere cake heeft
gelegen) aan het secretariaat.
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Azencross
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Leren typen in een handomdraai

Beste ouders
Vanaf januari 2020 worden er typlessen aangeboden op school door Lisse Uytdewilligen. Typ10 is een
typmethode waarbij op een speelse manier leren typen centraal staat. De nadruk bij deze methode ligt op
het correct automatiseren van de vaardigheden met een beperkte tijdsdruk. De lessenreeks omvat 10
lessen die gegeven worden van januari tot mei op dinsdag na schooltijd.
Praktische informatie:
➢ Vanaf 9 jaar (4de leerjaar)
➢ 10 lessen van 60 minuten
➢ Totale kostprijs is € 175
➢ Eigen laptop meebrengen (Azerty & WORD)

➢
➢
➢
➢

Groep van min. 6 tot max. 20 personen
Start: dinsdag 21/01/2020 om 15.30 uur
Locatie: VBS Sterbos
Inschrijven voor 20/12/2019

Op woensdag 11/12/2019 om 19.30 uur organiseren we een informatiemoment op school. Hier wordt
toegelicht welke methodiek gebruikt wordt tijdens de typlessen, hoe de lessen opgebouwd zijn, welke
planning gevolgd zal worden, …
Indien jullie interesse hebben in deze infoavond, kan u onderstaand strookje invullen en aan de
klasleerkracht bezorgen.
Inschrijven voor de typlessen kan tijdens het infomoment of vanaf 12/12/2019 via e-mail:
lisseuytdewilligen@gmail.com
✀-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ________________________________, ouder van __________________________, uit
de klas _____________, zal aanwezig zijn op het infomoment rond Typ10.

Groetjes en tot een volgende keer!
Meester Luc
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