
 

Beste ouders, 

*  De uiterste da-
tum van indiening 
om een school- of 
studietoelage  te 
bekomen, is tot en 
met 1 juni 2017en 
dit voor het 
schooljaar 2016-
2017.  De elektro-
nische verzendda-

tum of de poststempel op 1 juni 2017 gelden als bewijs. Aan-
vragen die de afdeling Studietoelagen later bereiken, worden 
niet meer behandeld. Aanvragen kan online of via het papie-
ren aanvraagformulier. Online :  www.studietoelagen.be 
Wil  je hulp bij de aanvraag spring dan eventjes binnen op 
ons secretariaat. De formulieren zijn op onze school  aanwe-
zig. Ook ouders van kleuters kunnen een aanvraag doen, wat 
zeker ook de moeite waard is.  De toelage voor  het kleuter-
onderwijs bedraagt 93,21 euro voor het lager onderwijs is dit 
tussen 104,86 en 157,29 euro. 

 

 

 

 

In februari zijn we gestart met het online reserveringspro-
gramma van Kwandoo. Ik wil me verontschuldigen voor de 
moeilijkheden die het voor sommige veroorzaakte. Indien er 
problemen zijn met aanmelden of reserveren mag u steeds 
langs komen op ons secretariaat,  we proberen dan onmiddel-
lijk  te helpen. U dient  zich steeds aan te melden en te reser-
veren via Kwandoo . Via het mailadres ittertuintje@dewissel-
opitter.be kan u enkel annuleren. Reserveer en annuleer 
a.u.b. tijdig zo voorkomen we moeilijkheden achteraf. 
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In dit nummer: 

Wist je dat : 

* We dit jaar  weer prachti-
ge prijzen hebben voor on-
ze kienavond. We danken 
dan ook de vele sponsors 
van harte, onze kienavond 
plaats heeft op vrijdag 17 
februari 2017, deuren open 
gaan  om 19.00u. 

* Dat er misschien wat on-
gemakken ontstaan door 
de werken aan onze nieu-
we klassen 

* Dat we alle nieuwe kin-
deren welkom heten , er  
momenteel 276 kinderen 
op onze school aanwezig 
zijn. 

* Er geen opvang is op on-
ze lokale vrije dag op 
maandag 8 mei 2017  !!!!!! 

* De krokusvakantie start 
op maandag 27/02/2017 en 
we terug naar school ko-
men op maandag 
06/03/2017 

 



Beste ouders, 

 

Al  verschillende jaren doen we mee aan het pro-
ject Broederlijk Delen of steunen we een ander 
project. Dit jaar is het weer het project van 
Broederlijk Delen. Met een regenseizoen van 
slechts vier maanden is het in Burkina Faso een 
uitdaging om voldoende graan te produceren. 
Een tekort aan voedsel is een jaarlijks terugko-
mend probleem. Tijdens onze campagne staat 
'regen' symbool voor een vruchtbaar le-
ven. Help ons investeren in een platteland met 
toekomst.                                                                            
Met uw steun: 

 krijgen boeren laagdrempelige leningen 

 worden erosiedijken aangelegd  

 wordt onvruchtbare grond herbeplant  
Geef 115.000 Burkinese boerenfamilies een eerlijke kans om te kiezen voor gezond voedsel, onderwijs en toe-
komstkansen. Ondanks het gebrek aan regen. 

Op maandag  6 maart starten we ons project met een koffiestop waar u een lekker tasje , tegen een vrijwilli-

ge bijdrage, kan bekomen. Die dag wordt het project ook aan de kinderen  voorgesteld . Vanaf die week  

kunnen de kinderen een appel kopen tegen € 1,25 per week . De volgende week is er een verkoop van wafels 

ook tegen € 1,25 per week . De derde week krijgen  de kinderen een pannenkoek( let op dit vervangt niet het 

middagmaal. ) De laatste week voor de paasvakantie hebben we op woensdag 29 maart een paasviering in de 

kerk waar jullie allen van harte welkom zijn om 11.00u .Donderdag 30 maart is er een sobere maaltijd. De 

kleuters en leerlingen van het lager onderwijs eten dan in een aparte ruimte en blijven tijdens de middag op 

school. De sobere maaltijd kost  € 1,25. Voor deze en de andere acties moet ingeschreven worden. (zie bene-

den). 

Op vrijdag 31 maart houden we ‘s morgens weer een koffiestop en eindigen we ons project. 

U kan uw kind per week geld meegeven of het volledige bedrag. De totale actie kost € 5 (appelenweek, wafel-

week, pannenkoek  en sobere maaltijd).  
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Naam Leerling : ……………………………………………………………………………..                               

Klas: ……………….. 

Neemt deel aan de appelenweek                                                           : € 1,25 O 

Neemt deel aan de wafelenweek                                                           : € 1,25            O 

Neemt deel aan de pannenkoekendag                                                  : € 1,25             O 

Neemt deel aan de sobere maaltijd                           : € 1,25             O 

Neemt deel aan de totale actie  ( dit zou fijn zijn !)   : € 5             O 

         Handtekening: 

Het bedrag kan je best meegeven in een enveloppe. ( kan niet op  de schoolrekening ) 

Gelieve het strookje ( en eventueel geld )ten laatste donderdag 23 februari 2017 aan de juf of meester te ge-

ven.  






