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- Het 3de leerjaar mocht van de leerlingen van het 4de leerjaar een interview afnemen. Ze stelden 

vragen over angstgevoelens: ‘Welke enge film zag je onlangs? Welke sport zou je nooit durven 
doen? Welke nachtmerrie herinner je je nog?’ Interessante vragen. 

 
- Voor het 3de en 4de leerjaar was er op woensdagnamiddag een vrijblijvende sportactiviteit. Ze 

leerden er de technieken van het badminton. 

 
 

 
 
 

- De voorbije maand was er in het Museum Der Wegwijzende Kunsten een creatieve 
kunstnamiddag voor de leerlingen van het lager. Zij mochten 3 activiteiten kiezen uit volgende 5: 

  - Beeld: schilderen met acrylverf en een bijpassende collage maken. 
  - Drama: een toneel opvoeren in ‘De klas van meester Pieterse’.  
  - Muziek: zingen in verschillende talen en musiceren met instrumenten en lichaamsdelen. 
  - Dans: bewegen op muziek en zelf een dansje zoeken. 
  - Schimmenspel: poppenkast met licht en donker. 
 We kregen daarbij hulp van Betty, Antoine, Godelieve en Céline. Dank jullie wel. 
 Bij elke activiteit doken er talenten op die je in de dagelijkse klaswerking niet altijd ziet. Leuk 

toch! Het werd, zo hoorden we toch bij de leerlingen, een leuke namiddag. 
 Op de volgende bladzijde staan enkele foto’s, maar u kan er meer bekijken op onze website. 
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Het is s 
 
 
Uw peuter mag binnenkort ook naar school? Dan is zondag 11 december 
misschien het moment om eens een kijkje te komen nemen in onze 
muizenklas. Juf Martine zal u tussen 10 uur en 12 uur met veel plezier 
wegwijs maken in haar werking. 
U heeft geen peutertje meer? Misschien kent u dan wel ouders in uw buurt of vriendenkring die 
nog op zoek zijn naar een school. Laat hen zeker weten dat ze die dag welkom zijn op school. 
Opdat we voor iedereen voldoende tijd zouden kunnen vrijmaken, vragen we u om uw komst 
vooraf eens te laten weten (tel. 09/362.68.17 of via mail directie@vbbdewegwijzer.be). 
Iedereen is van harte welkom. 
 
 
 
 
En of die oortjes open waren toen enkele (groot)ouders in 
de klassen toffe verhaaltjes kwamen voorlezen. Dank je 
wel aan iedereen die onze leerlingen een leuk 
voorleesmoment heeft bezorgd. 
Hieronder enkele foto’s, maar op de website kan u er meer bekijken. 

  

ZONDAG 11 DECEMBER 2022: OPENDEURDAG 

VOORLEESWEEK 

mailto:directie@vbbdewegwijzer.be
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- Kampvuuravond op vrijdag 16 december 2022. 

U kreeg reeds een mailtje, maar we willen onze 
kampvuuravond toch nog eens aanprijzen. Spelletjes, muziek 
en gezellig samenzijn met een hapje en drankje rond een 
knetterend kampvuur. U mag zeker niet ontbreken. 
Voor deze activiteit hebben we nog een oproep: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Quiz op vrijdag 10 februari 2023. 

Dan organiseert onze Ouderraad voor de tweede keer ‘Per 
Seconde Wegwijzer’, een brede kennisquiz voor wie al eens 
graag de hersenen pijnigt in het weekend. Je kan deelnemen 
in ploegen van vier personen. We schotelen jullie tien 
gevarieerde vragenrondes over heel uiteenlopende thema’s 
voor. De quiz zal ook openstaan voor ploegen van buiten de 
school. Vorige keer hadden we op die manier een volle zaal 
en een mooie opbrengst waarmee we de schoolwerking een 
extra duwtje in de rug konden geven. Dus, weet je tante alles 
van de boekjes, is je nonkel een krak in aardrijkskunde en 
verliest je buurvrouw zich in de mode…: kom gerust samen je 
kennis tentoonspreiden op deze nu al leuke avond. 
Inschrijven kost 25 euro per ploeg en kan via 
‘secretariaat@vbsdewegwijzer.be’. We kijken er alvast naar 
uit om jullie te verwelkomen op 10 februari om 20.00 uur in 
het Parochiecentrum (Poststraat 48, naast de jongenschiro). 
 

- Grootouderfeest op dinsdag 19 januari 2023. 
Na enkele coronajaren zonder feest kunnen onze kleuters dit schooljaar 
(hopelijk) hun grootouders nog eens laten zien wat zij allemaal in hun mars 
hebben. Dit feest zal doorgaan in GC De Kluize in Scheldewindeke, maar u 
verneemt er later zeker meer over. 
Grootouders: hou die  namiddag zeker vrij in jullie drukke agenda!  

  

NOTEER IN JE AGENDA !!! 
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Op maandag 28 en dinsdag 29 november hebben we met onze Wegwijzerfamilie juf Christine 
uitgezwaaid. Na meer dan 20 jaar werkzaam te zijn op onze school is zij nu aan een volgende stap 
in haar leven gekomen. Misschien wordt het een rustiger tijd, maar ze vertelde ons dat ze toch wel 
hier en daar actief wil blijven als vrijwilliger. Ze beloofde ons ook dat we in nood nog steeds op 
haar beroep mochten doen voor een uitstap of zo (en dat gaan we zeker doen!). 
In alle stilte werd een afscheidsfeestje voorbereid. Zelfs 
toen het al een beetje begonnen was, had ze het nog niet 
meteen door. Totdat er een motard met een sidecar op het 
sportveld kwam gereden. Terwijl zij samen een ritje 
maakten door onze streek, brachten wij alles in 
gereedheid. Met enkele ‘weet je nog dat we …’ haalden we 
herinneringen op aan de periode dat ze als 
kinderverzorgster bij ons actief was. Onze jongste kleuters, 
gesteund door de leerlingen van het 5de leerjaar, brachten 
nog een leuk dansje en met een liedje en enkele 
geschenken krijg zij het afscheid dat ze verdiende. 
Christine, heel erg bedankt voor die vele uren dat je onze 
jongsten hebt begeleid, dat je kleuters hebt getroost, dat je 
pampers hebt ververst, dat je voor een leuke noot zorgde 
in het team, voor alles wat je voor onze school en de 
kinderen hebt betekend. Het ga je goed en weet dat je nog 
altijd welkom bent bij in De Wegwijzer, al was het maar om 

een koekje te komen eten   . 
Meer foto’s zijn te vinden op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen is juf Els Verliefde gestart als onze nieuwe kinderverzorgster. 
Op maandag, dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag zal zij de taken van 
juf Christine overnemen. Zij was reeds actief in onze muizen- en berenklas 
op vrijdagvoormiddag, maar ze zal er nu meer aanwezig zijn. We wensen juf 
Els veel werkgenot en deugd in haar uitgebreide job.   

JUF CHRISTINE: DANK JE WEL ! 

WELKOM JUF ELS 
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Donkere, duistere dagen, dat is de winterperiode. Mensen zitten meer binnen in huis, gezellig in 
de warme huiskamer. De versierde kerstboom met de lichtjes brengt nog meer gezelligheid. En 
heel soms staat er ook nog een kerststalletje bij die boom. Kerstmis, het feest waarbij christenen 
de geboorte van Jezus herdenken, komt weer dichterbij. 
Vier weken voor het kerstfeest start de advent. Rond de adventskrans staan 4 kaarsen. Elke 
zondag wordt er een kaarsje meer aangestoken. Hoe dichter bij Kerstmis, hoe meer licht en dat 
hebben we allemaal nodig. Licht zorgt voor tevredenheid, vreugde en rust. Hoe meer licht we 
elkaar kunnen schenken, hoe gelukkiger we met zijn allen kunnen zijn. We wensen het u allemaal 
toe.  
 
 
 
 
 
 
 
Bijna op het einde van december komen we dan bij Kerstmis. Alhoewel het nu nog wat vroeg is, 
willen we u met ons hele Wegwijzerteam alvast een zalig Kerstmis wensen en een fijn eindejaar.  
 
  

ADVENT: DE VOORBEREIDING OP KERSTMIS 
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DECEMBER 2022 

Do 1 Speelgoedmuseum in Mechelen voor 1-2 

Vr 2  

Za 3  

Zo 4 2de zondag van de advent 

Ma 5  

Di 6 Sinterklaas is jarig. Hiep, hiep, hoera! 

Wo 7 NM: MOEV - vrijblijvende sportactiviteit voor 1-2: dans (De Appelaar, Oosterzele) 

Do 8 Ouderraad (20.15) 

Vr 9  

Za 10  

Zo 11 
OPENDEURDAG (10.00-12.00) 
3de zondag van de advent 

Ma 12  

Di 13 
VM: Medisch onderzoek (1lj) – vaccinatie (5lj) 
NM: Zwemmen voor 1-2-3-4 

Wo 14  

Do 15  

Vr 16 KAMPVUURAVOND (vanaf 18.00 uur): zorg dat je er bij bent! 

Za 17  

Zo 18 4de zondag van de advent 

Ma 19 Meester op de fiets (6-5-4) 

Di 20 Meester op de fiets (3-2-1) 

Wo 21  

Do 22  

Vr 23  

Za 24  

Zo 25 Kerstmis 

Ma 26 Kerstvakantie 

Di 27  

Wo 28  

Do 29  

Vr 30  

Za 31 We zwaaien 2022 uit. 

 


