NIEUWSBRIEF
DE WISSEL OPITTER
Opitterkiezel 240A, 3960 Bree– Opitter
Tel : 089864353 Fax: 089572751

email : info@dewissel-opitter.be

Jaargang 12, editie 4
December 2013

www.dewissel-opitter.be

Een fijn einde jaar gewenst !
Beste ouders,
De dagen voor Kerstmis zijn donker en
koud maar als je naar buiten gaat, merk je
dat niet omdat je haast overal lichtjes ziet
in vrolijke kleuren, zilver en goud. Een
lantaarntje dat in de vensterbank staat,
een lamp met wat linten en groen, een
ster voor het raam die je aan kunt doen .
Het is niet zo donker en koud meer op
straat als je langs al die lichtjes gaat.
Wij durven dromen dat al uw wensen
mogen uitkomen, voor u en uw familie,
in het nieuwe jaar 2014
We willen jullie dan ook van harte uitnodigen op onze kersthappening op vrijdag
20 december. In de klassen kan u dan
vanaf 15.15u een bezoekje brengen en
genieten van de werkjes die de kinderen
gemaakt hebben. Onze ouderraad heeft
voor een primeur gezorgd. Alle kinderen
van onze school zowel, kleuters als lagere school , krijgen een optreden in de grote zaal van het Itterdal van 14u15 tot
15u00. In onze polyvalente zaal en buiten , is er een drankje en een hapje voorzien. De ouderraad biedt alle kinderen
gratis poffertjes aan, de ouders kunnen
er ook bekomen en dit alles tegen zeer
democratische prijzen. Hopelijk wordt
het een gezellig onderonsje in

een leuke kerstsfeer.
De kinderen krijgen op vrijdag 20 december 2013 hun rapport. De oudercontacten van het lager onderwijs hebben
plaats op dinsdag 14 januari 2014. U zal
bij het rapport een uitnodiging vinden om
het juiste uur van het contact te bepalen.
We danken iedereen zowel ouders,
collega’s, ouderraad, gemachtigde opzichters en schoolbestuur voor hun enthousiaste inzet voor onze school. Met dit gegeven kunnen we dan ook weer een jaartje
verder werken en onze kinderen alle kansen geven en wensen leerkrachten en directie jullie allen een

Zalig Kerstmis en
een Gelukkig 2014

Maandactiviteiten
06:12: Vrije lokale dag
11:12: Inschrijving nieuwe kleuters
12:12: Zwemmen
Trefbal 3de lj
13:12: Trefbal 4de lj
16:12: Schaatsen in Bree
17:12: Bibliotheek
Kronkeldidoe 1ste en2de lj
18:12: Eucharistieviering
20:12: Uitdelen rapporten

20:12: Kersthappening: U bent welkom
vanaf 15.15voor het lager- en
voor het kleuteronderwijs.

KERSTVAKANTIE
VAN 23/12/13
tot en met 5/01/14

Wist je dat …
 Er ook in het kleuteronderwijs
een oudercontact zal plaats
hebben einde januari , begin
februari ,u door de juf op de
hoogte gebracht wordt wanneer deze zal plaats hebben.
 Het Itterdal een nieuwe vloer
krijgt. We de eerste drie weken
na het kerstverlof geen gebruik
kunnen maken van het Itterdal. Meester Sven regelmatig
buitenactiviteiten zal organiseren of de les bewegingsopvoeding doorgaat in onze polyvalente zaal.
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Kinderopvang !!!!!!!!
Op 20 december ’s avonds is de opvang voor de laatste
keer open in 2013. Indien u verder gebruik wil maken van
de opvangdienst tijdens de kerstvakantie gelieve u in te
schrijven op de stedelijke kinderopvang in Gerdingen ( de
inschrijvingspapieren heeft u al eerder ontvangen ). Ik zou
ook al willen vragen om te reserveren ( ten laatste op donderdagavond 19 december
2013) voor de week van 6 januari tot 10 januari , zodat de werklijst opgesteld kan worden. Let op om ook te annuleren, indien u reeds reserveerde op maand- of jaarbasis. ‘t
Ittertuintje wenst u een Gezellige Kerst en een Gelukkig 2014.( Lieve, Liliane, Marleen,
Martine , Cindy, Sonja , Els , Martine en meester Peter )

Sint en Piet op bezoek
Naar jaarlijkse gewoonte bracht de Sint een bezoek aan onze school. Eerst konden alle kleuters in
de klas hun wensen voorleggen aan de Sint, waarna hij een bezoek bracht aan de kinderen van de
lagere school. In onze polyvalente zaal traden de leerlingen op voor de Sint en zijn Pieten. Van leuke, moderne dansjes naar fijne toffe liedjes. De Sint was heel tevreden en had ook enkele cadeautjes en snoep bij. ( meer foto’s op www.dewissel-opitter.be )
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Schaatsen

We gaan op maandag 16 december 2013 in de voormiddag schaatsen met het 3de,4de ,5de en 6de leerjaar. Handschoenen zijn verplicht, dus vergeet ze zeker niet. De kinderen moeten enkel het vervoer bekostigen ( €1,5) de rest betaalt de school.
Planning :
Het 5de leerjaar : ongeveer van 9 tot 10u
Het 3de en 6de leerjaar : ongeveer van 10 tot 11u
Het 4de leerjaar : ongeveer van 11 tot 12u

Leerlingenraad
Maandelijks vergaderen we met de leerlingenraad. Hier bespreken we de verschillende maandactiviteiten en
wordt het maandthema bepaald. Ieder om de beurt maakt een verslag van deze vergadering. Het verslag wordt
uitgehangen zodat het door alle leerlingen gelezen kan worden. Indien een bepaald project wordt ingediend, maken de leden eerst een volledig “business plan “ d.w.z. dat ze alles noteren wat , hoe , waar , wanneer alles zal
plaats vinden en welke de eventuele kosten zijn. Deze maand bespreken we ook het gedrag van de leerlingen op
de speelplaats . We gaan samen met de leerlingen zoeken hoe we het er aangenamer kunnen maken en dit via
een “ideeën-postbus “waar de leerlingen ideeën in kunnen droppen. Op de foto ziet u de leden.

De WISSEL helpt HAIYAN 21 21
De leerlingen van het 6de leerjaar gaan kleine worsten -broodjes maken en verkopen ten voordele van
HAIYAN 21 21. Ze gaan dat doen op vrijdag 20 december 2013, de dag van onze kersthappening.
Iedere leerling van het lager onderwijs kan de worstenbroodjes bestellen ( via een formulier ). Achteraf worden er ook worstenbroodjes te koop aangeboden in de polyvalente zaal voor alle ouders. ( met
hartelijk dank aan de mama van Liesl.)

Nieuwsbrief
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Kersthappening
Vrijdag 20 december 2013
IEDEREEN !!!!!!!!

Welkom vanaf :

15.15u voor het Lager Onderwijs
en voor het kleuter Onderwijs
Warme en koude
dranken, poffertjes
Kerstsfeer binnen en buiten, grote
kerststal
Kerstwerkjes in de
klassen
De Wissel

Kleuters mogen,
na bezoek aan het
klasje, met de ouders
of grootouders, mee naar huis .
( eventjes melden aan de juf )

Opitter

