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WIST JE DAT
Er een nieuwe leerlingenraad verkozen is.
Deze vertegenwoordigers maandelijks met
de directie gaan
vergaderen.
Het 6de leerjaar weer
MEGA—lessen krijgt.
” Mijn Eigen Goed
Antwoord “. Doel van
deze lessenreeks is
om onze kinderen
bewust te maken van
de gevaren van de
maatschappij en dit
op hun eigen niveau.
Lessen worden gegeven door wijkagent
Marcel Nies ,een CLB
vertegenwoordigster
en meester Raf.

Voor het zesde jaar op rij organiseren we op
onze school een project rond de week van de
smaak . Dit start op donderdag 17 november
en eindigt op 30 november 2011. Net zoals
vorig jaar trachten we de kinderen nieuwigheden bij te brengen over andere eetgewoontes,
culturen en etiketten. Dit jaar hebben we iets
speciaals: Piet Huysentruyt, Peter Goossens,
Sergio Herman: allemaal leerden ze Vlaanderen de afgelopen jaren koken. Maar Vlaanderenland heeft nu ook zijn eigen kinderkok.
Omringd door een heel team zelfs. Samen
brengen ze de kinderen van Opitter, de liefde voor de kookpotten en -pannen
bij. En vooral: ze leren onze kinderen niet alleen lekker, maar ook gezond koken.
De kinderkok is een project van Art of Children. De kinderkok en zijn team goochelen niet met ingewikkelde, moeilijke kookkunstjes, maar met verfijnde, hoogstaande gerechten op kindermaat.
En wat er op het menu staat? Ze zullen ons verrassen! Maar nu al mag u er zeker
van zijn dat alle kinderen zelf kennis zullen maken
met de meest diverse smaken: van de eigen Vlaamse
keuken tot de meer Zuiderse keuken. Of hoe koken
ook leerrijk kan zijn. Deze projectdag gaat door op
maandag 21 november 2011.
Op 25 november hebben we weer een heel grote ontbijttafel, om 8.45u ‘s morgens, voor de kinderen van
de lagere school ( 1ste tot en met het 6de leerjaar ). Bedoeling is om de kinderen een gezond ontbijt aan te bieden. De ouderraad wil ons hierin dan ook financieel steunen waarvoor hartelijk dank. De Week van de Smaak wil dan ook sensibiliseren voor gezonde voeding, het eten van seizoensgroenten, het kweken
van eigen groenten en fruit en het genieten van onze landbouw. Elk jaar nodigt
Vlaanderen -als gastheer - mensen
uit een ander deel van Europa of
elders, mee uit aan tafel om smaakervaringen en eetcultuur samen te
beleven. Dit jaar wordt er landelijk
een sabbatjaar gehouden, op onze
school zeker niet!
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PIZZADAG
Beste ouders,
Onze school wil er voor zorgen dat onze leerlingen zich in de meest
optimale leer- en leefomstandigheden kunnen ontwikkelen. We weten allemaal dat het investeren in pedagogische en nietpedagogische zaken nodig is en geld kost. We willen, samen met de
ouderraad, extra banken plaatsen op onze speelplaats. En dat kost
natuurlijk . Vandaar dat we wat extra geld willen krijgen door deze
pizza-actie. We gaan pizza’s verkopen. We hopen dat u allen, deze
heerlijke pizza’s gaat bestellen. Ze zijn kraakvers en netjes verpakt.
Ze kunnen een weekje in de koelkast bewaard worden of ze mogen
onmiddellijk in de diepvries.
Jullie kinderen hebben reeds een bestelformulier meegekregen en
extra formulieren kunnen steeds bijgevraagd worden. De pizza’s kan u dan op vrijdag 25 november, van 15.00 uur tot 17.00 uur in de polyvalente zaal van onze school komen afhalen
of worden aan uw kind meegegeven.

KERSTHAPPENING
Samen met de ouderraad van onze school organiseren we
onze traditionele kersthappening . Na de succesvolle editie
van vorig jaar, hopen we op een gezellig samenzijn met jullie allen.
Deze zal plaats vinden op vrijdag 23 december 2011. Bedoeling is dat u, met een hapje en een drankje, kan genieten
van de kerstsfeer op onze school. Het volledige programma
zal volgende maand medegedeeld worden.
Noteer alvast vrijdagnamiddag 23 december 2011 in uw agenda.
MAANDPLANNING NOVEMBER
11/11/11 : Wapenstilstand :
vrijaf.
14/11/11 : Verkeerspark 4A
15/11/11 : Bibliotheek
17/11/11 : Start week van
de smaak
Verkeerspark 5de en 6de lj
18/11/11 : project “soep” 6lj

21/11/11 : Bezoek Kinderkok
22/11/11 : Bebab tentoonstelling 5 de en 6de leerjaar te Tienen

Denk eraan

24/11/11 : Zwemmen
Doe–aan-sport beurs, 6lj
Verkeerspark 4B
25/11/11 :
Gezond ontbijt, Pizza dag

11 november 2011
Vrijaf
‘t Ittertuintje is gesloten
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EETZAAL
Samen met Lieve, Liliane en Cindy hebben we sinds deze maand
twee nieuwe eetzaalmoekes . Cools Marleen uit Bree en Sonja Vanderstegen uit Opitter. We heten ze van harte welkom. Zij staan vooral in voor het toezicht op de speelplaats van de leerlingen van het
lager onderwijs terwijl Lieve, Cindy en Liliane zich bekommeren om
de kleuters. Sonja gaat de kinderen ook begeleiden in de kinderopvang ‘t Ittertuintje.
Beste ouders,

PROJECT “SOEP”
Beste ouders
We willen u even meedelen dat in de middag van 18 november er soep is te verkrijgen voor de leerlingen van het lager onderwijs. (voor de kinderen die normaal blijven
eten). Het is tomatensoep en het kost 50 eurocent per lepel, wie meer lepels wil
moet dat laten weten bij het L.L.O.S.( leerlingenraad van onze school) De kinderen
moeten zelf een kom en lepel met de naam erop in een plastic zakje meebrengen.
We wassen niet af! L.L.O.S. gaat de soep uitdelen. Als het nu een groot succes is, zal
het meerdere keren per jaar doorgaan. De kinderen die zich nog niet hebben opgegeven hebben geluk want we gaan nog één keer de klassen rond.
De leerlingenraad van het 6de leerjaar.

SFEERBEELDEN

