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Al verschillende jaren doen we mee aan het project Broederlijk Delen of steunen we een ander project. Dit jaar steunden we weer het project van Broederlijk
Delen, campagne 2013: "Geef Molly een kans ... en stop de honger!" Vanaf 5
maart, de startweek van onze actie konden de kinderen een appel kopen . De
tweede week was er een verkoop van wafels, de derde week hadden we een pannenkoekendag . De laatste week hadden we op donderdag 28 maart een sobere
maaltijd. De kleuters en leerlingen van het lager onderwijs aten dan in een aparte
ruimte en bleven tijdens de middag op school. Op vrijdag 29 maart hielden we
nog een laatste koffiestop en een kruisweg in de kerk van Opitter. Samen met de
verkoop van flash 6, het vastenkrantje van het 6de leerjaar en de koffiestop, iedere
vrijdag in maart, kunnen we een bedrag van maar liefst €950 schenken aan Broederlijk delen.

De uiterste indieningsdatum om een school- of studietoelage is tot en met 1 juni
2013 en dit voor het schooljaar 2012-2013. De elektronische verzenddatum of de poststemWist je dat :
pel op 1 juni 2013 gelWe vrijaf hebben op
den als bewijs. Aanvrawoensdag 1 mei
(
Feest van de arbeid ) en op gen die de afdeling
Studietoelagen later
maandag 6 mei ( de kinbereiken, worden niet
deren van het eerste leerjaar doen de dag ervoor
meer behandeld. Aanhun 1ste communie )
vragen kan online of
via het papieren aanDe sportdag voor het lager vraagformulier. Online
onderwijs plaats heeft op
: ga naar onze website
vrijdag 3 mei
www.dewisselopitter.be en klik op
Dat het zwembad voor de
rest van het schooljaar ge- www.studietoelagen.be
Wil je hulp bij de aansloten is.
vraag spring dan evenDat de reserveringen voor
tjes binnen op ons se‘t Ittertuintje nog steeds
cretariaat. De papieren
tijdig dienen te gebeuren
aanvragen zijn op onze
om geen boete te krijgen.
school aanwezig.
Dat de schoolfotograaf op
dinsdag 28 mei klasfoto’s
komt maken.
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