
NIEUWSBRIEF 

16 oktober 2020  
 
 
Deze week zijn er oudercontacten in de kleuterschool. 
 
Maandag 19 oktober 2020 

- L1: de leerlingen hebben in de voormiddag medisch toezicht op school. 
- L6: deze klas heeft in de voormiddag medisch toezicht in Hoogstraten.   
- L5: de kinderen worden in de namiddag gevaccineerd.  Iedereen brengt zijn 

vaccinatieboekje mee. 
 

Dinsdag 20 oktober 2020 
- KS-LS: Na het succes van vorige maand (zie onderaan) doen we opnieuw een Strapdag. 

Kunnen er opnieuw zoveel kinderen te voet, met de fiets, …. naar school komen? We gaan 
opnieuw tellen. We zijn benieuwd! 

- K2: voor bepaalde kinderen is er een medisch onderzoek. De ouders van deze kleuters 
werden hiervan op de hoogte gebracht. 

- De leerkrachten hebben na schooltijd een “digitale” briefing.  
- Juf Denise vergadert deze avond (digitaal) met het medezeggenschapscollege. 

 
Woensdag 21 oktober 2020 
 
 
Donderdag 22 oktober 2020 

- Juf Denise en juf Christel gaan in de voormiddag naar een zorgcontactdag in Massenhoven. 
- L2: Vandaag oefenen ze hun fietsvaardigheden.  Het zou fijn zijn als de kinderen hun fiets bij 

hebben. 
- L3: De leerlingen rijden in de namiddag met de fiets naar Wortel Kolonie.  Zij brengen een 

bezoek aan de herder en zijn schapen. 
- L5:  De leerlingen fietsen ‘s namiddags naar het Wortel Kolonie.  Zorg dat de fiets in orde is 

en je kind zijn/haar fluovest draagt.  Ze nemen ook een klein rugzakje mee voor hun 
drinkenbus en koek.  
 

Vrijdag 23 oktober 2020 
- K3: de kleuters gaan voor de eerste keer zwemmen.  Iedereen blijft ’s middags op school 

eten want we moeten al vroeg vertrekken. 
- L4 brengt ’s namiddags een bezoek aan de bib. 

 
 
Zondag 25 oktober 2020 
 Zomertijd wordt wintertijd. Vergeet je klok niet te verzetten! 
 
 
Mededelingen:  

- De klasfoto’s en de individuele foto’s staan nog tot 26 oktober op de website van de 
fotograaf.  U kan tot dan een bestelling doorgeven.  Wanneer u de code verloren bent, kan 
u die op het secretariaat bekomen (secretariaat@dewijsneus.be). 

- Op 5 oktober was het dag van de leerkracht.  De ouderraad trakteerde met lekkere donuts. 
Het stadsbestuur liet koffiekoeken bezorgen.  Hartelijk dank hiervoor.  
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- LS zwemmen: 
Omwille van de huidige periode heeft Sportoase besloten om de kinderen dit schooljaar niet 
met kledij te laten zwemmen.  Het diplomazwemmen zal doorgaan zonder kledij. Dit zal geen 
invloed hebben op het al dan niet behalen van het diploma. 
Kinderen hebben dikwijls hulp nodig om deze natte kleren nadien uit te trekken en daarbij 
is contact onvermijdelijk. 
Ook naar andere klanten toe, zou het ongepast zijn om de leerlingen met kledij in het water 
te laten gaan. 

- Stickerkaarten Helm op Fluo Top 2019 2020 (vorig schooljaar)  
Door de coronacrisis zijn heel wat mensen tijdens de zomer niet naar ZOO Serpentarium, 
ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael kunnen gaan.  Daarom werd de deadline van de 
stickerkaart van vorig schooljaar verlengd tot 31 december 2020.  Leerlingen kunnen de 
kaart dus dit najaar nog gebruiken in de dierenparken.  
ZOO Serpentarium is helaas nog tot eind 2020 gesloten.  De ruimte is te klein om op een 
Covid-19-veilige manier bezoekers te ontvangen. (zie ook brief via OPF – 12) 
 
 

 
Bijlage:  

- Iedereen: brief helm-op-fluo-top (via OPF -12) 
- L6: inschrijvingsformulier vormsel 2021 
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Wij hechten veel belang aan "de sociale vaardigheden" van onze kinderen.  
Daarom werken we de komende maanden rond het thema "Oeps, foutje!" "Fouten maken 
mag/moet!? " 
Het is belangrijk dat uw kind weet dat 

• fouten maken mag. 
• hij/zij leert uit zijn/haar fouten. 
• wanneer iets te moeilijk is, hulp durft vragen. 
• wanneer hij/zij iets fout deed, dat kan toegeven. 
• je niemand mag uitlachen als hij/zij een fout maakt. 
• dat je niet te snel moet opgeven, want van proberen kan je leren. 

Hierbij krijgen we de hulp van Vinnie, het knorrende varken.  

We zijn alvast gestart met een leuke startactiviteit.  De kleuterschool is weer naar de Bi ba 
boerderij geweest. (toneeltje van de juffen)  Neem zeker een kijkje op onze nieuwe website 
voor de foto's (lagere school). https://www.hoogstraten.be/de-wijsneus 

https://www.hoogstraten.be/de-wijsneus


 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Strapdag van 20/09/20 
Wij hielden op die dag ook een telling.  
Onze cijfers zien er als volgt uit: 
 
Datum: 20/09/2020 (strapdag)   
Weer: zonnig   
Temperatuur: 10 - 20 graden   
   
  Wortel 

Te voet (of te paard) 12 8% 

Fiets (of step, skateboard, skeelers) 124 79% 

Bus 0 0% 

Auto 20 13% 

TOTAAL 156 100% 

 
 
Het gemiddelde van de zes deelnemende basisscholen was: 

- Te voet: 12% 
- Fiets: 52% 
- Bus: minder dan 1% 
- Auto: 36 % 

 
 
PROFICIAT met jullie resultaat! Nergens anders waren er zo weinig auto’s en zoveel fietsers! 
 
 
We zouden dit schooljaar maandelijks een telling willen doen, zodat we de evolutie kunnen zien 
doorheen het jaar.  De seizoenen en het weer zullen wellicht een invloed hebben, maar ook welke 
dag van de week het is. 
Wij doen terug een Strapdag met telling op volgende dagen:  

- Donderdag 22/10 
- Woensdag 18/11 
- Dinsdag 15/12 
- Maandag 18/01 
- Vrijdag 26/02 
- Donderdag 18/02 
- Woensdag 21/04 
- Dinsdag 18/05 
- Maandag 14/06 

 
We zullen deze dagen steeds aankondigen op de nieuwsbrief. 
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