
 
                          

 * Vastenactie Broederlijk Delen 
 

De opbrengst voor Broederlijk Delen ( ons vastenproject) heeft dit 
jaar  €1100 opgebracht.  Aan allen een heel hartelijke dank . 
 
 
                    * Schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf komt op dinsdag 30 mei voor zowel klasfoto’s 
als individuele foto’s. U bent vrij deze foto’s te bestellen.ia 
 
                                                                   
                                 * Schoolfeest 
 
Op 18 juni 2017 houden we ons jaarlijks schoolfeest. Als thema 

hebben we  “ Veilig naar school.” Noteer alvast  zondag 18 juni in uw agenda. 
 
                                                 * ‘t Ittertuintje ; Kwandoo 

 

Zoals u reeds gemerkt hebt, is het opstarten van een volledig nieuw software pakket 
geen sinecure. We hebben in Bree afgesproken om op de facturen van februari en 
maart geen boetes aan te rekenen. Helaas is dit voor verschillende ouders voor de 
maand maart wel gebeurd ( onze excuses hiervoor). Deze ouders hebben een nieuwe 
factuur gekregen zonder de boetes nu. Het is heel belangrijk bij dit systeem dat u re-
serveert maar ook annuleert.  

Het reserveren mag tot 22u00 van de dag ervoor even als het annuleren. Een uitzon-
dering is dat wanneer de kinderen ziek zijn of er veranderende werkomstandigheden 
zijn u ‘s morgens , voor de opvang, ook nog kan annuleren. 

De facturen voor april zullen in de loop van volgende week verstuurd worden. Let wel 
op dat u dient te betalen, vóór de wettelijke periode is afgelopen, anders kan u niet 
meer reserveren en dus ook geen gebruik maken van de opvang. De boetes zijn ook te-
ruggebracht op €2. Het volledige huisreglement vindt u op onze website                  
( www.dewissel-opitter.be en dan neemt u het tabblad —‘t Ittertuintje— ) 

Mag ik ook vragen dat u steeds de kinderen in de opvang binnen brengt, dit blijft een 
verplichting zo kan u ook eventueel meekijken welk het startuur is van uw kind. 

Mochten er problemen zijn, mag u ons steeds contacteren via mail :                                                     
ittertuintje@dewissel-opitter.be  of telefonisch via telefoonnummer : 089864353 
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KERMIS IN OPITTER 

Net zoals vorig jaar gaat de Kermis in Opitter weer door in samenwer-
king met de stad Bree en het Brouwershof. 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 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.  
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Autoluwe week 

Beste ouders, 

 
*Traditiegetrouw schenken we in mei—juni  extra aandacht aan het verkeer . Vermits 
het thema van ons schoolfeest “ Veilig naar school” is , gaan we 
hier extra aandacht aanbesteden in de week van 12 tot 16 juni 
net voor ons schoolfeest 
 
Wat gaan we doen ? 
 
Verschillende  behendigheidsoefeningen. 

Lessen verkeer worden aangepast. 

Voor de kleuters dinsdag 13 juni: fietsdag 

Voor de leerlingen van de lagere school woensdag  14 juni 2017  

                            - versieren van de fiets  

                           - fietswijding 

Donderdag 15 juni  :  

Dodenhoek : Er komt een vrachtwagen van de firma Essers ( met dank aan de KWB 

van Opitter die dit voor ons heeft geregeld.) 

Zondag 18 juni  : Schoolfeest. 

 

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) 
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