
Beste ouders, 

Zou de wereld niet veel beter zijn als 

iedereen die je ontmoet, glimlachend 

zeggen zou: ik weet iets goeds van jou. 

Zou het niet fantastisch heerlijk zijn als 

elke handdruk zeggen zou van harte en 

oprecht gemeend : zeg ,ik weet iets goeds 

van jou. Niet alleen met deze dagen maar 

heel het jaar door fijn mekaar het beste 

wensen, zou ons leven dan niet blijer 

zijn ?  Wij durven dromen dat al uw wen-

sen mogen uitkomen, voor u en uw fami-

lie, in het nieuwe  jaar 2015 

We willen jullie dan ook van harte uitno-

digen op onze kersthappening op vrijdag 

19 december.  In de klassen kan u dan 

vanaf 15.00u een bezoekje brengen en 

genieten van de werkjes die de kinderen 

gemaakt hebben. Onze ouderraad heeft 

weer een mooie activiteit voor onze kin-

deren gezorgd. Het lager onderwijs, van-

af het 3de leerjaar, krijgt een initiatie in 

circustechnieken , de kleuters, 1ste en 

2de leerjaar krijgen een poppenvoorstel-

ling. In onze polyvalente zaal en buiten , 

is er een drankje en een hapje voorzien. 

De ouderraad biedt alle kinderen gra-

tis poffertjes aan, de ouders kunnen er 

ook bekomen en dit alles tegen zeer de-

mocratische prijzen. Hopelijk wordt het 

een gezellig onderonsje in een leuke kerst-

sfeer.  

De kinderen krijgen  op vrijdag 19 de-

cember 2014 hun rapport. De oudercon-

tacten van het lager onderwijs hebben 

plaats op dinsdag 13 januari 2015. 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 opzich-

ters en schoolbestuur voor hun enthousi-

aste inzet voor onze school. Met dit gege-

ven kunnen we dan ook weer een jaartje 

verder werken en onze kinderen alle kan-

sen geven en wensen leerkrachten en di-

rectie jullie allen een                                      

Zalig Kerstmis en  
            een Gelukkig  2015  

Een fijn einde jaar gewenst ! 
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 wan-

neer deze zal plaats hebben. 

 We de opbrengst van de kunst-

voorstelling  van onze kleuters 

besteed hebben aan de aan-

koop van 4 prachtige huisjes. 

De kleuters heel tevreden zijn. 
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10:12: Inschrijving nieuwe kleuters 

11:12: Trefbal 3de lj 

12:12: Trefbal 4de lj 

16:12: Bibliotheek 

            Kronkeldidoe 1ste en2de lj 

17:12: Eucharistieviering om 11.00u 

18:12: Zwemmen 

19:12: Uitdelen rapporten 

19:12: Kersthappening: U bent welkom  

                vanaf 15.00 voor het lager- en  

                  voor het kleuteronderwijs. 

  

KERSTVAKANTIE 

VAN 22/12/14   

tot en met   4/01/15 

AANDACHT !!!!! 

STAKING  15 /12/2014 !! 

    
De  opvang voor onze kin-

deren zal op 15 december 

verzekerd zijn. Ook  ‘t It-

tertuintje is open op de 

normale uren.  

De leerkrachten zijn vrij 

om te staken vandaar dat 

er in sommige klassen  

misschien voor vervan-

ging of opvang  zal ge-

zorgd worden. 
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                   ’t Ittertuintje !!!!!!!! 
Op 19 december ’s avonds  is de opvang voor de laatste keer open in 

2014. Indien u verder  gebruik wil maken van de opvangdienst tijdens 

de kerstvakantie gelieve u in te schrijven op de stedelijke kinderop-

vang in Gerdingen ( de inschrijvingspapieren zijn ter beschikking in de 

opvang ). Ik zou ook al willen vragen om  te reserveren ( ten laatste op 

woensdagavond 17 december 2014) voor de week van 5 januari tot 

9 januari , zodat de werklijst opgesteld kan worden. Let op om ook te annuleren, indien u reeds reser-

veerde op maand- of jaarbasis.  ‘t Ittertuintje wenst u een Gezellige Kerst en een Gelukkig 2015.                 

(  Marleen, Martine , Cindy J, Sonja V, Els , Anke, Inge, Sonja W, Cindy K en meester Peter ) 

Er zijn in totaal ongeveer 150 enquêtes uitgedeeld waarvan we er een 50-tal teruggekregen hebben. 

Enkele onmiddellijke aanpassingen, bedenkingen , …. naar aanleiding van uw opmerkingen of voor-

stellen. 

1 Accommodatie en infrastructuur. 

 

De combinatie klas-opvang is niet ideaal. Van het moment dat er nieuwe klassen zijn bijgebouwd, kan 

het huidig lokaal weer dienst doen enkel als opvang. De  indeling zal dan veranderen  ten voordele 

van de opvang. 

 

2. Algemeen beleid. 

 

 De kinderen zijn niet verplicht een versnapering te nemen maar gaan wel met de andere kinderen 

even aan de tafel zitten. 

 De opvang is open ’s morgens van 6u45 ( personeelslid aanwezig vanaf 6u40) indien gereserveerd. 

 De opvang is open ’s avonds  tot 18u30 indien gereserveerd , steeds iets laten weten indien uw kind 

langer aanwezig is dan voorzien. 

 Er zal ten gepaste tijden ook fruit aangeboden worden aan de kinderen en dit vooral ’s avonds. 

 Helaas kunnen  we de opvang tijdens de schoolvakanties  niet open houden en dient er gebruik ge-

maakt te worden van de stadsopvang  Holder de Bolder 

 

3. Pedagogische beleid. 

 

De begeleidsters zijn verplicht om de basiscursus EHBO te volgen en dan twee jaarlijks een opvol-

gingscursus. 

Per jaar worden er in samenwerking met de overkoepelende vzw kinderopvang Bree verschillende 

cursussen ingericht waarbij er minstens 10u moeten gevolgd worden per opvang. Dit zijn verplichtin-

gen ons opgelegd door Kind&Gezin 

Er zal een ruimte worden voorzien voor kinderen die hun huiswerk, rustig, willen maken. 

Kinderen kunnen spelen tot de ouders komen. Het spreekt vanzelf dat er dan opgeruimd dient te wor-

den. Er wordt geen rekening gehouden met het aangegeven ( gereserveerde ) eind uur. 

Kinderen komen na een lange schooldag naar de opvang en moeten kunnen spelen. Dat er dan ook 

nog regels zijn, is vanzelfsprekend. Bij niet naleven van deze regels kan het kind een time-out krijgen 

( max 5 min ) er wordt daarna met het kind gepraat over het waarom van de time –out. Bij veelvuldig 

negeren van de regels worden de ouders op de hoogte gebracht. 

 

                     Enquête ‘t Ittertuintje 
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.  

Er kan steeds buiten gespeeld worden, wel moeten we de regels van Kind&Gezin in acht nemen . Er 

moet namelijk  steeds toezicht zijn door de begeleiders. Indien de begeleider alleen is, dienen alle kin-

deren buiten of alle kinderen binnen te spelen. Bij meerder begeleiders kan dit zowel binnen als buiten 

of in de spothal. 

 

4. Begeleiding. 

 

Zoals eerder vermeld, dient iedere begeleider jaarlijks cursussen te volgen om hun expertise te verbete-

ren en dit meestal in samenwerking met de overkoepelende kinderopvang van Bree. De cursussen die-

nen  te voldoen aan de eisen van Kind&Gezin 

Ieder personeelslid zal een functioneringsgesprek krijgen. De gesco’s krijgen dit ook nog van de stad 

Bree. 

 

5. Dagelijkse gang van zaken. 

 

De begeleidsters gaan trachten u zoveel mogelijk feedback te geven over het dagelijks gebeuren in de 

opvang.  Ook het positieve van het kind komt zeker aan bod. Vraag er naar en u zal zeker feedback krij-

gen. 

 

 

Afsluiting. 

 

Over het algemeen bent u tevreden tot zeer tevreden over de opvang. 

We zullen zeker trachten de opgegeven te korten te verbeteren. Door de functioneringsgesprekken met 

de  begeleidsters gaan we werken aan deze  tekorten. 

Vanaf januari gaat Monique Bloemen de administratie overnemen en  gaan we een volledig nieuw com-

puterprogramma opstarten.          

Het mailverkeer ( reserveringen en annuleringen ) zal  steeds beantwoord worden. 

 

Ik wil u van harte bedanken voor zowel de negatieve als de vele positieve feedback. Ik ben er van over-

tuigd dat als we samen met u kunnen werken aan onze te korten, we ons einddoel zeker zullen berei-

ken, namelijk dat uw kind graag naar de opvang komt.   

 

Verantwoordelijke ‘t Ittertuintje : Peter Vangeloven 

We gaan op dinsdag 6 januari 2015 in de namiddag 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 3de en 5de leerjaar :  ongeveer van 13.15u tot 14.15u 

Het 4de en 6de leerjaar : ongeveer van 14.15u tot 15.15u 

 

Schaatsen 



Vrijdag 19 december 2014                        

Kersthappening 

 

IEDEREEN !!!!!!!!   Welkom vanaf : 

15.00u 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 Opitter 

De kinderen mogen,  

na bezoek aan het  

klasje, met de ouders  

of grootouders, mee naar huis . 

( eventjes melden aan de juf of meester) 


