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Het houdt ons allen bezig: het Coronavirus. Wat leven we in een bijzondere, maar ook bizarre tijd. Wie 
had gedacht dat we in deze situatie terecht zouden komen? Er wordt gesproken van een oorlogssitua-
tie. Zelfs onze koning, Willem Alexander, heeft ons toegesproken. Hij wilde ons bemoedigen, ook aan-
moedigen er voor elkaar te zijn. Dit soort toespraken worden alleen in heel bijzondere tijden gedaan.

Gevoelens van angst en eenzaamheid dringen zich aan ons op. Zowel bij oud als ook jong.
Kinderen moeten thuis blijven en mogen niet naar school. In het begin is dit leuk en aantrekkelijk. Al 
snel kom je er achter dat het toch wel tegenvalt. Ook voor ouders is het een hele uitdaging. Thuis wer-
ken en zorgen voor je kinderen.

Waar het heen gaat weet eigenlijk niemand. Een pandemie, zo leert de geschiedenis, geeft veel doden 
en een ontwrichting van de maatschappij.

Is er dan nog hoop?
Wij weten dat er een God is die boven dit alles staat. Juist in deze tijden mogen we op Hem vertrouwen. 
Wij hopen dat u dat ook doet en uw zorgen met Hem deelt. Hij is toch onze Hemelse Vader?
Speciaal vragen we uw gebed voor de schoolkinderen die nu thuis zijn. Zij hebben onze steun, aan-
dacht en gebed hard nodig. Vergeet ook hun ouders niet! En als laatste de medewerkers van de school. 
Zij voelen zich verantwoordelijk voor de leerlingen. Zij zullen er alles aan doen om het onderwijs thuis 
goed te laten verlopen. Gelukkig zijn er tegenwoordig allerlei mooie digitale middelen.

Moge God ons allen zegenen en beschermen.
 

Namens het bestuur van SSBG.

BASISAAN 
DE

God is bij ons.

“Ik ben de WEG, de waarheid en het leven.  
Niemand kan tot de Vader komen dan door mij.” 

Johannes 14: 6 

Dit bijbelvers drukt onze hoofdopdracht uit die we, naast kwalitatief en goed onderwijs, in onze school 
‘De WEGwijzer’ te Mechelen nastreven. Het is ons hartsverlangen om als leerkrachtenteam en schoolbe-
stuur de aan ons toevertrouwde leerlingen, echt de WEG te mogen WIJZEN naar onze Here Jezus. 



aan de basis 

MECHELEN - BELGIE SCHOOL MET DE BIJBEL

Onze school telt ongeveer 200 leerlingen en de populatie van onze leerlingen is een 
goede weergave van de bevolking van onze stad Mechelen: een mix van culturen en 
nationaliteiten. Maar bij alle leerlingen hebben de ouders voor ons specifiek, christelijk 
opvoedingsproject gekozen. Op die manier worden de leerlingen dagelijks onderwe-
zen vanuit de Bijbel. Wat een voorrecht!

We staan in Mechelen en omgeving bekend als een ‘warme’ school, die structuur en 
een veilig klimaat biedt voor ieder kind. Naast goed onderwijs vinden we het ook heel 
belangrijk dat we de kinderen op een bijbelse manier leren omgaan met elkaar en vol-
wassenen: leren vergeving vragen/geven, gehoorzamen, taalgebruik, delen, beleefd-
heid, …. Dit biedt een hele uitdaging aan onze leerkrachten, maar ik kan zeggen dat ik 
‘supertrots’ ben op mijn team: allemaal mensen die met hart en ziel voor ons project 
gaan. Het team maakt de school tot wat ze nu is! Kortom ‘De WEGwijzer’ is een hele, 
fijne plek om te vertoeven! Wilt u een kijkje nemen op de website van onze school? Dat 
kan! www.schooldewegwijzer.be. Hebt u een vraag, dan mag u mailen naar:  
directie@schooldewegwijzer.be. 

Dankzij de steun die we reeds ontvingen, verruimden en vernieuwden we afgelopen jaar 
onze speelplaats. Van de stad Mechelen pachten we het achterliggende ‘bos’. Een deel 
van het bos hebben we kunnen integreren in onze speelplaats. Hierdoor hebben we nu 
een heus ‘speelbos’. Bomen om in te klimmen, takken en planken om kampen te bouwen, 
moddersoep maken, balanceren op boomstammen, …. We hebben het spel en de 
fantasie van de kinderen enorm zien ontwikkelen. Wat een rijkdom dat we dit speelbos 
kunnen aanbieden aan onze leerlingen. Wij zijn een ‘stadsschool’ en de kinderen hebben 
nu de mogelijkheid om ook in de natuur te spelen! 

Naar de toekomst toe hebben we nog heel veel plannen en dromen. Ons prachtige school-
gebouw bereikt zijn maximumcapaciteit en we missen ruimte om in kleinere en soms in 
grotere groepen te werken. De bedoeling is om op het andere deel van de aan ons toege-
wezen grond, een nieuwe kleuterschool en turnzaal te bouwen. Om dit te kunnen realise-
ren hebben we natuurlijk een aanzienlijk budget nodig. In Vlaanderen wordt een deel van 
de kosten betaald door de overheid, maar moeten we als scholen zelf nog een aanzienlijk 
bedrag bijleggen. Voor we effectief kunnen uitbreiden moeten  we bouw/renoveerprojec-
ten jaren op voorhand plannen en sparen. Aangezien er in onderwijs, jammer genoeg,  ook 
veel bezuinigd wordt,  zijn die grotere projecten steeds moeilijker uitvoerbaar. Daarom zijn 
we blij met de financiële hulp die we vanuit Nederland mogen ontvangen. Dankzij uw bij-
dragen kunnen wij als school onze toekomstige leerlingen voorzien in een goede materiële 
en veilige omkadering. Alvast bedankt! 

Namens leerkrachtenteam en schoolbestuur,
Bruno Gijsels - directeur
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