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Beste ouders,een zeer fijn 2016 toegewenst.
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Enkele mededelingen.


Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leerlingen.



Op 26 februari 2016 houden
we onze jaarlijkse kienavond.
(Zie affiche)



Mag ik aan de ouders vragen om de speelplaats niet te betreden.
( Enkel de ouders, waarvan het kind voor het eerst naar school
komt , mogen gedurende één week wel langs de speelplaats hun kind
naar de klas brengen.) Heeft u een afspraak of wil u een leerkracht
of directie spreken, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om langs de
hoofdingang te gaan ?

Wist je dat :
** Het schoolbestuur, alle
leerkrachten, ouderraad,

verantwoordelijken van
opvang en eetzaal , gemachtigde opzichters ,
vrijwilligers wil bedanken
voor hun medewerking
afgelopen jaar.

We merken dat verschillende ouders vergeten te reserveren of te
annuleren in het ‘t Ittertuintje. In het nieuwe huishoudelijk reglement staan de richtlijnen betreffende de aanmelding en afmelding
van uw kinderen. We zullen dan ook vanaf heden dit strikt toepassen. ( zie verder )

** Dat we nog steeds
sponsors zoeken voor onze
kienavond. Wanneer u
wenst te sponsoren u best
contact neemt met het
12/01 : Bibliotheek
secretariaat op het numTheater kleuters : afgelast.
mer 089864353

MAANDACTIVITEITEN

14/01 : Zwemmen
** Dat je tijdig moet reser18/01 : Pedagogische studiedag
veren als je gebruik wil
maken van ‘t Ittertuintje
21/01 : Plastic Lab ( 6de leerjaar )
op de pedagogische stu27/01: Inschrijfdag nieuwe kleuters
diedag van maandag 18
januari 2016.
: basket 3 on 3 ( 5de en 6de lj)

28/01 : Zwemmen

Data om te onthouden:
Pedagogische studiedag :
Maandag 18 januari 2016
Kienavond :
Vrijdag 26 februari 2016

NIEUWSBRIEF
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STAND NIEUWBOUW
Het gehele dossier is naar Brussel opgestuurd. We wachten nu nog op de goedkeuring van
Agion ( Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs ) . Na hun goedkeuring gaan we
samen zitten met de aannemers ( deze zijn wel al bekend ) om de begindatum vast te leggen. Hopelijk kunnen we dan rond april-mei starten met de werken.
Er is ook goed nieuws wat de uitbreiding van onze speelplaats betreft. Na een werkvergadering met de schepenen Rik Hertogs en Michel Theunissen heeft de technische dienst opdracht gekregen om tijdens de paasvakantie de speelplaats uit te breiden waarvoor een
heel hartelijk dank aan de schepenen en stad Bree.
‘T ITTERTUINTJE RESERVEREN EN ANNULEREN VERPLICHT !
Ouders kunnen aan het begin van het schooljaar vaste opvangdagen aanvragen voor een volledig schooljaar.
Wij noemen dit een vast opvangplan. De opvangvraag kan worden vastgesteld bij de intake of worden doorgegeven bij aanvang van ieder nieuw schooljaar.
Hebben ouders op onregelmatige dagen opvang nodig of kan vooraf niet gepland worden op welke dagen
opvang nodig is dan noemen wij dit een variabel opvangplan. Ouder(s) kunnen wekelijks, maar ten laatste op
woensdag voor 18.00u, het opvangplan indienen voor de week die volgt. Dit kan door een inschrijvingsformulier variabele opvang binnen te brengen op het secretariaat of opvang of via mail ( ittertuintje@dewisselopitter.be ) aan het secretariaat door te geven.
Deze reservatieregeling wordt toegepast zodat voldoende personeel kan voorzien worden. Wij vragen ouders
tijdig te melden indien zoon of dochter niet naar de opvang kan komen door ziekte.
SCHOOLWEKEN
Aanmelden (verplicht)

Aanmelden gebeurt via de schriftelijke overeenkomst
(opvangplan):

Afmelden (verplicht)

Afmelding vooraleer het gereserveerde opvangmoment
start:

vast opvangplan
variabel opvangplan schriftelijk via het inschrijvingsformulier variabele opvang of mail :
ittertuintje@dewissel-opitter.be

via mail ittertuintje@dewissel-opitter.be
telefonisch tel. 089 864353
sms via gsm 0470637243

Volgorde gehanteerd bij het opmaken van de aanwezigheidslijsten:

Afmelding ten laatste op woensdag (22.00u) voor de week
die volgt of 4 dagen op voorhand:
-

kinderen die gedurende het hele schooljaar wekelijks
op vaste tijdstippen komen

geen kosten voor afmelding

Geen of laattijdige afmelding

opvangaanvragen die binnenkomen vóór woensdag
22.00 uur

-

last-minute aanvragen kunnen behandeld worden
indien de bezetting het toelaat. Er wordt steeds
getracht een oplossing te vinden voor de opvangvraag van het gezin.

Afmelding gestaafd met een geldig attest

betaling van € 5 per kind per dag

(doktersattest, werkgeversattest,…):
-

geen kosten voor afmelding

Bijkomende aanmeldingen kunnen gebeuren en worden toegekend indien er nog plaats is.( max 40 kinderen )
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SFEERBEELDEN.

