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In samenwerking met de stad Bree en het
Brouwershof willen we de kermis van
Opitter heropstarten. Het zou jammer
zijn dat deze traditie verloren gaat. Er
zullen verschillende kraampjes opgesteld
worden vóór het Brouwershof en de stad
Bree staat in voor de veiligheid door het
plaatsen van nadar. De kinderen kunnen
polsbandjes bekomen aan €5 het stuk.
Het spreekt vanzelf dat deze persoonsgebonden zijn. Met deze polsbandjes kunnen de kinderen onbeperkt op de paardjesmolen zowel de zondag als de maandag
en dit terwijl de ouders gezellig kunnen
terrassen. De bandjes kunnen bekomen
worden bij de juf of meester door cash €5 mee te brengen. Hopelijk worden
het prachtige, zonnige dagen.

* Broederlijk Delen

De opbrengst voor Broederlijk Delen heeft dit jaar €1100 opgebracht. Aan
allen een heel hartelijke dank .

* Schoolfeest

Wist je dat :

Er een pedagogische studiedag is
op 20 mei , de
kinderen vrijaf
hebben. Indien je
gebruik wil maken van de opvang , je tijdig
moet reserveren
De fotograaf komt
op maandag 18
mei voor klas- en
individuele foto’s.

Op 7 juni 2015 houden we ons jaarlijks schoolfeest. Alle kinderen gaan
dan optreden. Het is reeds 10 jaar geleden dat we zijn verhuisd vanuit
de gebouwen in de Pater-Neyenslaan. We willen dan ook ons 10-jarig
bestaan vieren met optredens die een binding hebben met al de 10 andere schoolfeesten. Noteer alvast zondag 7 juni in uw agenda.

Maandactiviteiten
08/05 : sportdag lager, fruitsapfuif 6de lj

21/05 : zwemmen

11/05 : start autoluwe week

25/05 : Pinkstermaandag

13/05 : Autoluwe dag, fietswijding Lager Onderwijs
14/05-15/05 : Hemelvaart en brugdag
18/05 : Fotograaf
19/05 : Bibliotheek
20/05 : pedagogische studiedag

Pedagogische studiedag op
WOENSDAG 20 MEI
Kinderen hebben vrij

Pagina 2

De Wissel

Opitter

De Wissel

Opitter

Pagina 3

Autoluwe week
Beste ouders,
*Traditiegetrouw schenken we in mei extra aandacht aan het verkeer en dit
van 11 tot 18 mei.
Ons programma :
Maandag 11 mei : start autoluwe week
Dinsdag 12 mei : Fietsbekwaamheidstesten
Woensdag 13 mei : Onze Autoluwe dag
Fietswijding Lager onderwijs
Show versierde fietsen ( lager en kleuteronderwijs )
Denk eraan versier de fiets veilig
Maandag 18 mei en dinsdag 19 mei ( telkens voormiddag ):
Politieagente Noortje geeft uitleg aan alle kinderen van onze school
Net zoals vorig jaar, zal er geen competitie zijn van de “de mooist versierde fiets. “ De kinderen mogen hun
fiets wel versieren, maar dit binnen de reglementering. Dit wil zeggen dat alle fietsen wettelijk in orde moeten
zijn en dat de breedte niet groter mag zijn als 0,75 meter.
( ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG (B.S. 9-121975)
Artikel 82.4.1. De maximum breedte van een fiets is vastgesteld op 0,75 meter en deze van een drie- of vierwieler op 2,50 meter. Artikel 82.4.2. De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een fiets, mag niet meer bedragen dan 1,00 meter. Je kan dit ook terug vinden, samen
met de andere verplichtingen van een fietser op www. wegcode.be
Ieder kind, zowel kinderen van de lagere school als kleuters die met hun fiets naar school komen en de fiets
versierd heeft, krijgt een leuk aandenken.

Fiets in orde ?
1 een fietslicht vooraan (facultatief)
2 een fietslicht achteraan (facultatief)
3 witte reflector vooraan
4 gele of oranje pedaalreflectoren
5 een rode reflector achteraan
6 twee remmen (dus een achterrem en een voorrem)
7 een fietsbel
8 twee gele of oranje reflectoren per wiel (ofwel een reflecterende wite
strook langs beide kanten van de banden ofwel beide samen)

