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Beste ouders,
Enkele nieuwe afspraken in verband met ‘t Ittertuintje. Dit
schooljaar wordt er massaal gebruik gemaakt van ‘t Ittertuintje. Regelmatig zijn er tussen 40
en 50 kinderen ingeschreven.
Onze opvang heeft een attest van toezicht voor 40 kinderen. Dit
heeft wel enkele praktische afspraken als gevolg.

info@dewissel-opitter.be
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Bij de reservering ‘s morgens dient het aangeduide uur
gerespecteerd te worden. Dit wil zeggen dat wie reserveert om 7u ‘s morgens niet om 7u30 kan inschrijven. Het
gereserveerde uur wordt in rekening gebracht. ( enkele minuten later of eerder zal zeker niet aangerekend worden)
Tijdig reserveren, dus ten laatste op de donderdagavond
van de week ervoor.
We vragen ook om schriftelijk te reserveren of via mail.
Annulering ook schriftelijk of per mail.
Het GSM-nummer mag enkel nog gebruikt worden voor annulaties en of reserveringen in noodgevallen. Maximum 1
dag ervoor ! ( meer dan 1 dag, schriftelijk )

Deze maatregelen dienen om in orde te blijven met de reglementen van Kind & Gezin. Voorlopig zal het ook geen probleem zijn
om jullie kinderen op te vangen, indien er rekening wordt gehouden met de aanpassingen en eerdere afspraken.
Peter Vangeloven: verantwoordelijke ‘t Ittertuintje

Maandkalender

In dit nummer:

14/02 : Bibliotheek
Bezoek TISM 6de leerjaar
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Kindercarnaval
ouderraad
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Sfeerbeelden

3

Carnaval

4

16/02 : zwemmen
17/02 : Carnavalstoet
20/02 : start krokusvakantie
26/02 : einde krokusvakantie
27/02 : Leerlingenraad
01/03 : Zwemmen
: Maandopening

KROKUSVAKANTIE
VAN
maandag 20 februari 2012
TOT EN MET
zondag 26 februari 2012
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Sfeerbeelden
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PROGRAMMA VOOR CARNAVAL VRIJDAG 17-02-2012
Het Carnavalsoptochtje,met alle schoolgaande kinderen van groot-Bree ( behalve Tongerlo en Gerdingen) tot 12 jaar, staat weer voor de
deur.
Na het grote succes van de vorige jaren, verdiende dit zeker een opvolging voor dit jaar. Op deze manier worden de kinderen betrokken bij
de Carnaval en krijgen alzo ook een feeling van en voor carnaval, hetgeen toch een volkscultureel gebeuren is.
Programma :
►

12u 55 :Afhaling van al onze kinderen

Te volgen route : Vertrek Stadsplein - Grauwe Torenwal - Tuin Deken – Opitterstraat – Meinestraat – Vrijthof Markt – Hoogstraat - Merisstraat –Vrijthof – Markt – Nieuwstadstraat –Kruittorenwal Stadsplein

(Einde).

Duur van het optochtje :  1 uur.

Afstand van het Optochtje :  1,2 Km.
► 14u20-14u45: Muziek + Animatie in de Tuin van de Deken
voor het lager onderwijs.
: de kleuters komen samen in de turnzaal van de
vrije basisschool de Vuurvogel.
Ouders die aanwezig zijn tijdens de optocht mogen hun kleuters daar komen afhalen ( geef eventjes
een seintje aan de juffen a.u.b. )
: Ook de aanwezige ouders van kinderen
van het lager onderwijs mogen , na een
seintje aan de juf of meester, hun kinderen
mee naar huis nemen.
► 14u45: Vertrek op het Stadsplein en de turnzaal van de Vuurvogel
terug naar de scholen.
Wat krijgen de kinderen :
-

Gezamenlijke uitstap in het centrum van Bree.

-

Kennismaking met het centrum van Bree + met Carnaval.

-

Choco + een wafeltje + animatie.

Kostprijs van het geheel : De school betaalt : € 0 ,25 per kind. De rest van de kosten wordt gedragen door de Breese Stoepluipers.
———————————-————————————————

LET OP : MOEST HET HEEL SLECHT WEER ZIJN NEMEN WE NIET DEEL AAN DE STOET EN BLIJVEN WE OP
SCHOOL

