
Beste ouders, 

*  Mag ik met aandrang vra-
gen om niet te parkeren 
links van het tankstation, 
ook niet voor enkele minu-
ten. Wanneer de school ge-
daan is, zijn er heel veel 
kinderen die te voet langs 
deze strook wandelen wat 
bij het achteruit  rijden heel 
gevaarlijk is. Ook met de 
huidige verkeerssituatie 
dient er een vloeiende door-
gang te zijn  om te tanken.  
Mag ik vragen, in het belang 
van alle kinderen om deze 
oproep niet te negeren.  

Langs het tankstation                   
( rechts ) is er een  parkeerstrook   die wel gebruikt mag worden en waar er minder gevaar is voor 
aanrijdingen. 

 

 

De verwerkingen van de reserveringen voor onze opvang zijn overgenomen door het secretariaat 
van onze school. Monique tracht alles in goede banen  te leiden. Graag hadden we dan ook dat de 
reserveringen ten laatste gebeuren op de woensdag voor de daaropvolgende week in plaats van 
de donderdag. M ag ik ook vragen dat de reserveringen enkel gebeuren via mail :                            
ittertuintje@dewissel-opitter.be  of de papieren versie die te vinden is op onze website.  Voor annu-
leringen of in heel dringende gevallen kan u de gsm gebruiken  ( een sms is dan voldoende ) tel : 
0470637243. De laatste tijd merken we op dat de reserveringen veel te laat gebeuren. Wil  a.u.b. 
tijdig reserveren en annuleren, het zou jammer zijn om hiervoor boetes , zoals in het huishoudelijk 
reglement is beschreven, aan te rekenen.  

Hartelijk dank voor uw begrip. 

Het team Ittertuintje. 

 

 

De kinderen van de lagere school gaan dit jaar op schoolreis naar Toverland in Nederland op don-
derdag 25 juni. Ze gaan naar het buitenland dus alle kinderen moeten in het bezit zijn van een gel-
dige Kids ID –kaart.  U kan deze aanvragen op het stadhuis van Bree, denk er wel aan dat dit 3-
weken kan duren. Alvast bedankt. Het volledige programma volgt in de nieuwsbrief van juni. 

De kleuters gaan op maandag 22 juni naar Alles - Kids in Kessenich. Verder afspraken volgen in 
de nieuwsbrief van juni. 
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In dit nummer: 

Wist je dat : 

De schoolfotograaf op 

maandag 18 mei in 

de voormiddag komt. 

Er ook dit schooljaar 

klas-en individuele fo -

to’s worden gemaakt. 

We op woensdag 20 

mei een pedagogi-

sche studiedag heb-

ben. . 

Ons schoolfeest plaats 

heeft op 7 juni  , dat er 

optredens zijn door alle 

kinderen. Het school-

feest in teken zal staan 

van ons 10-jarig be-

staan. ( met Hemelvaart 

2005 zijn we verhuisd 

naar onze huidige 

school )  

Dat we nog 3 inschrijf-

data hebben voor nieu-

we kleuters : 25 maart, 

6 mei en 17 juni  tel-

kens van half 11 tot 

12u. 

We op goede vrijdag 

een kruisweg hebben in 

de kerk om 14.30u . 

Jullie allen welkom zijn. 

 

Ittertuintje 

Schoolreis 



Kijk veilig naar de zonsverduistering 
 

Uit KLASSE : 

Op vrijdagvoormiddag 20 maart schuift de maan voor de zon. Een unieke kans om samen 

met onze leerlingen naar die gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. Maar staar wel vei-

lig naar de zon. Met een eclipsbril op je bol. 

Het is van 2005 geleden dat een zoneclips zichtbaar was tijdens de schooluren. Een zoneclips of zons-

verduistering vindt plaats als zon, maan en aarde op één lijn staan. De maan staat 400 keer dichter 

bij ons dan de zon en lijkt dus even groot aan de hemel. De zon kan de maan daarom tijdelijk bedek-

ken. 

Gedeeltelijke eclips 

In België kan je de totale eclips van dit jaar slechts gedeeltelijk zien. Om 9.28 uur zie je het eerste 

contact tussen de maan en de zon. Om 10.35 uur is de zon maximaal verduisterd: zo’n 83 procent 

van de zonnediameter is dan bedekt. De zon lijkt dan op een reusachtige smiley. Het zal schemerdon-

ker worden, alsof je door een zonnebril kijkt. Een vergelijkbare zoneclips waar de zon voor 80 procent 

wordt verduisterd is tijdens de schooluren pas opnieuw te zien in 2065.

                      

Veilig kijken met een eclipsbril 

Een zonsverduistering is 

een evenement. Een ideaal 

moment om ons zonne-

stelsel in de kijker te zet-

ten tijdens de les. Een ab-

stracte les wetenschap 

plots heel concreet  maken 

door met de leerlingen de 

zon te observeren. Maar 

let op: als je op een onvei-

lige manier naar de zon 

kijkt, riskeer je je ogen 

onherroepelijk te beschadi-

gen.  

Onze school heeft he-

laas maar een 20-tal 

eclipsbrilletjes kunnen 

aankopen.  

Om geen beschadiging 

aan de ogen te beko-

men heeft er op vrijdag 

voormiddag geen speeltijd buiten plaats. ( de kinderen blijven in de sporthal of in de gang 

van de school ) De kinderen die beschikken over een eclipsbril ( of de veilig voorgestelde 

toestellen hierboven) mogen tijdens de speeltijd wel naar buiten. We willen geen risico’s 

nemen op beschadiging van de ogen , vandaar deze maatregel. 






