
 

Beste ouders, 

Traditiegetrouw schenken we in mei extra aandacht aan het verkeer 

en dit gedurende de autoluwe week van 8 tot 11 mei.  

Ons programma : 
 

Dinsdag 8 mei : Fietsbekwaamheidstesten 

 

                    Banden plakken    Fietscontrole 

                    Verkeerslessen       Fietspoetsen 

 

Woensdag 9  mei : Autoluwe dag 

 

          Fietswijding Lager onderwijs, vertrek aan school om 10.45u 

          Korte bezinning in de kapel ( Maria meimaand ) 

           

    Verkiezing mooist versierde fiets ( lager en kleuteronderwijs ) 

 Denk eraan versier de fiets veilig of kom met je fiets aan de hand 

naar school   !!!! 

 

Donderdag 10 mei : Fietsbekwaam-

heidstesten 

 

Vrijdag 11 mei : Sensibiliseren rond het 

dragen van de gordel  tijdens de   

 CARWASH van het  5de en 6de leerjaar 

        ten voordele van hun zeeklasse 

  van 13.10u tot 15.30u. Allen Welkom ! 

Autoluwe  week 

04/05 : Sportdag Lager Onderwijs 

07/05 : Lokale vrije dag  

08/05 : Start autoluwe week 

             Bibliotheek !!!!! 

09/05 : Autoluwe dag 

10/05 : zwemmen 

11/05 : Carwash 

            MEGA : Fruitsapfuif 6de lj 

14/05 : Schoolfotograaf 

17/05 : Hemelvaart  

18/05 : Brugdag 

23/05 :  Zeeklasse 

24/05 :  Zeeklasse 

           : Zwemmen 

25/05 : Zeeklasse 

28/05 : Pinkstermaandag : vrijaf 

Maandactiviteiten 
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In dit nummer: 

Wist je dat : 

We vrijaf hebben 
op 7 mei. De kin-
deren van het eer-
ste leerjaar hun   
1ste communie 

doen. 

De schoolfoto-
graaf komt op 
maandag 14 mei 
voor klasfoto’s en 
individuele foto’s 

Yannick Frans-
sen( oud – leerling) 

onze website vol-
ledig gaat veran-
deren , hij jullie 
hulp vraagt. Je 
kan via de huidige 
website ideeën 
aanbrengen. ( klik 

op “.next”) 

 



School– en studietoelagen uiterlijk 1 juni indienen. 
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 Beste ouders, 

De uiterste indieningsdatum om een 
school- of  studietoelage aan te vra-
gen, is gewijzigd. Aanvragen kan nog 
tot en met 1 juni 2012 en dit voor het 
schooljaar 2011-2012.  De elektroni-
sche verzenddatum of  de poststempel 
op 1 juni 2012 gelden als bewijs. Aan-
vragen die de afdeling Studietoelagen 
later bereiken, worden niet meer be-
handeld. Aanvragen kan online of  via 
het papieren aanvraagformulier. Onli-
ne : ga naar onze website 
www.dewissel-opitter.be en klik op 
www.studietoelagen.be 
Wil  je hulp bij de aanvraag spring dan 
eventjes binnen op ons secretariaat. 
De papieren aanvragen zijn op onze 
school  aanwezig. Jullie  kunnen ook 
terecht op het gratis nummer 1700, 
bij het CLB, ocmw's, vakbonden, inte-
gratiecentra of  op de bezoekdagen 
van de afdeling Studietoelagen op 
maandag en woensdag tussen 13.30 u. 
en 16.30 u. in Brussel. 

ZEKER DE MOEITE WAARD OM AAN TE VRAGEN  !!!!! 

SCHOOLFEEST : STERRENSCHOOL 

Op 17 juni 2012 houden we ons jaarlijks schoolfeest. Dit jaar is het iets speciaals. De leerlin-

gen gaan de ouders uitdagen en trachten per  klas een STER te bemachtigen. Wanneer de 

leerlingen slagen in hun opdracht , krijgen ze er eentje. Bedoeling is om zoveel mogelijk uit-

dagingen tegen de ouders of  met behulp van de ouders  te winnen, om alzo een sterren-

school te worden.  De uitdagingen zijn zeer verschillend  en worden begin juni, indien geen 

geheime opdracht, medegedeeld. Dus noteer zeker in je agenda  en zeg het rond,  

SCHOOLFEEST De WISSEL OPITTER  

op zondag 17 juni 2012. 



Dat de ouderraad van basisschool De Wissel actief  bezig is, merkten we reeds aan de organi-
satie van een kersthappening, een carnavalsfuif, het bezorgen van ontbijtkorven, de paaseie-
renzoektocht, het maken van een kalender en de financiële participatie in tal van projecten. 
We zijn dan ook heel fier dat de ouderraad ons vier stevige, onverwoestbare zitbanken ge-
schonken heeft als afscheiding tussen het deel van het lager onderwijs en het kleuter onderwijs 
op onze speelplaats. Tevens kregen we twee picknick tafels waar de kinderen rustig een werkje 
of  een boekje kunnen maken en lezen of  een babbeltje kunnen slaan. In naam van alle kinde-
ren, leerkrachten en directie een hartelijke dank aan deze toffe, actieve ouders. 
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Ouderraad schenkt bankjes. 

Momenteel zijn er gemiddeld een 60 tal kleuters per dag in de eetzaal. Drie moekes zorgen voor 

onze kinderen en trachten het eetmoment zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom nog eens on-

ze vraag om geen “plof” doosjes  (brikjes) mee te geven, maar herbruikbare flesjes. Ook is het 

moeilijk om al de kleuters te helpen wanneer ze niet zelf , bijvoorbeeld een potje yoghurt,  kunnen 

opeten. We willen vragen het de kinderen, maar ook de moekes,  zo gemakkelijk mogelijk te maken 

en geen dingen mee te geven waar de kinderen veel  hulp bij nodig hebben.   

Ook wil ik vragen om tijdig te annuleren wanneer u geen gebruik maakt van ‘t Ittertuintje.  In-

dien er geen annulering is doorgegeven,  dienen we het gereserveerde moment aan te rekenen, ver-

mits het mogelijk is dat we extra personeel hebben moeten oproepen om te voldoen aan de eisen 

van Kind & Gezin. 

KLEUR JE SCHOOL   : VERF SCHENKEN  

Tot 30 juni kan iedereen gratis verf schenken aan onze school. Per liter Levis verf die je 
koopt in de deelnemende verkooppunten, krijg je een Colour Cheque met een code op. 
Voor elke Colour Cheque code die je op deze website registreert, schenkt Levis aan onze 
school verf om 1 m² muur, plafond of houtwerk in een nieuw kleurtje te steken. 
 
Hoe kan ik verf schenken aan onze school? 
Voor elke liter Levis verf die je koopt, ontvang je aan de kassa van je verfwinkel een Colour Cheque.    Elke 
cheque bevat een unieke code. Zoek op de website naar jouw favoriete school ,   DE WISSEL  OPITTER en 
vul de unieke actiecode(s) in. Per code schenk je gratis één vierkante meter verf aan onze school 

Eetzaal en opvang 



SFEERBEELDEN 


