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Beste ouders

WIST JE DAT
Martine Nelissen
afscheid heeft
genomen van het
Ittertuintje. We
haar danken voor
de jarenlange medewerking.
We juf Sarah en juf
Renate veel succes
wensen in hun
nieuwe school. We
juf Elke terug welkom heten op onze
school.
We nog steeds op
zoek zijn naar vrijwilligers om ons te
helpen tijdens de
middag.

Opvallen is de boodschap !!!
‘Verkeersveiligheid ligt me na aan het hart. Ik zet in op infrastructuur en een
kordate handhaving, maar ook op sensibiliseringsacties want jong geleerd is
oud gedaan’, zegt minister Weyts. ‘Wie opvalt in het verkeer, denkt aan de
eigen veiligheid. Ik wil kinderen positief stimuleren om een fluo hesje en fietshelm te dragen en hen daarvoor belonen.’
Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen van fietshelmen en fluokledij kunnen aanmoedigen.
Alle leerlingen krijgen een stickerkaart. Door met fluohesje en fietshelm naar
school te komen, kunnen ze stickers en mooie beloningen verdienen.
Scholen die zich inschrijven, krijgen een gratis deelnamepakket met onder
meer stickerkaarten en beloningsstickers.

Onze kinderen dragen allemaal al jaren een vestje en een helm wanneer ze
naar school gaan. Dit lukt fantastisch. Ik denk nog steeds dat we één van de
enige lagere scholen zijn waar dit mogelijk is. Waarom dan deze stickeractie.
Wel we willen onze voetgangers er ook toe bewegen om een fluo-vestje te
dragen wanneer ze naar school komen. We hebben afgesproken dat wanneer 80% van de kinderen van nu
tot aan de Krokusvakantie een
helm en vestje draagt wanneer
ze met fiets of te voet naar
school komen, alle leerlingen
voldoende stickers krijgen om de
stickerkaart te vullen en de daarmee verbonden cadeautjes te
krijgen. Meer uitleg op de website :
www.helmopfluotop.be/
partners-en-beloningen
We willen dan ook het contract ,waarin het engagement
van de kinderen en ouders gevraagd wordt ,om een helm en vestje te dragen, hernieuwen.
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NIEUW HUISHOUDELIJK REGELEMENT ‘T ITTERTUINTJE
Beste ouders,
Binnenkort zal er u een nieuw huishoudelijk reglement ter ondertekening aangeboden worden.
Het nieuwe huishoudelijk reglement is praktisch
gelijk aan het huishoudelijk reglement van Holder de Bolder , de vakantieopvang van de stad
Bree De ouderbijdrage gebeurt conform de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001. De specifieke bepalingen in verband met de ouderbijdrage kan u
raadplegen op de website van Kind en Gezin. Net
zoals de vakantieopvang Holder de Bolder en
andere voor-en naschoolse kinderopvangen in Bree, zullen we veel strenger zijn betreffende
reservaties en annuleringen en deze ook onmiddellijk toepassen zoals beschreven in het
huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is van toepassing vanaf 1 januari
2016. Indien u meer uitleg wenst, kan u zich steeds wenden tot de directie.

KERSTHAPPENING
Samen met de ouderraad van onze school organiseren we
onze traditionele kersthappening . Na de succesvolle edities
van vorige jaren, hopen we op een gezellig samenzijn met
jullie allen.
Deze zal plaats vinden op vrijdag 18 december 2015. 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 18 december 2015 in uw agenda.

We gaan op dinsdag 15 december 2015 in de namiddag schaatsen met het 3de,4de ,5de en 6de leerjaar.
Handschoenen zijn verplicht, dus vergeet ze zeker niet. De kinderen moeten enkel het vervoer bekostigen
( €2,5) de rest betaalt de school.
Planning :
Het 3de en 4de leerjaar : ongeveer van 13.00u tot 14.00u ( vertrek met de bus 12.45u)
Het 5de en 6de leerjaar : ongeveer van 14.00u tot 15.00u ( vertrek met de bus 13.45u)
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VERHOOGD DREIGINGSNIVEAU

Als gevolg van de aanslagen in Parijs, geldt in
heel België het verhoogde dreigingsniveau 3.
De Politie en de stad Bree raden ons aan om de
deuren die rechtstreeks toegang geven tot de
school gesloten te houden. Ouders die ons secretariaat of directie willen spreken, dienen zich dan
ook aan te melden aan de voordeur. Deze regel
blijft gehandhaafd zolang er dreigingsniveau 3 is.

NIEUW!!!!!

RAPPORT LAGER ONDERWIJS

Zoals tijdens de eerste oudercontacten aangekondigd, gaat er een nieuw rapport komen.
In samenwerking met onze pedagogische begeleiding van het bisdom Hasselt, proberen we
een rapport te ontwikkelen waarbij zowel rekening gehouden wordt met het cognitieve als met het emotionele. We
hebben besloten dat er geen procenten en gemiddelden
meer zijn. Er is enkel een resultaat op 10. Het socioemotionele rapport is nog in opbouw, vandaar dat er met
Kerstmis een eerste versie komt die de komende schooljaren nog aangepast zal worden . Het gehele rapport zal
dan ook nog door onze software leverancier opgenomen
worden in onze volledig nieuwe zorgvisie en een vernieuwde lay-out krijgen.
Op donderdag 17 december 2015 vanaf 15.30u wordt u uitgenodigd om het rapport
bij de juf of meester af te komen halen en even te bespreken. ( bij de nieuwsbrief van
december zal er een strookje zitten waar u de voorkeur kan aanduiden welk uur u wenst
te komen ) De kinderen waarvan de ouders niet in de mogelijkheid zijn om het rapport af
te halen, krijgen hun rapport op vrijdag 18 december 2015 mee. Indien de ouders van
deze kinderen een gesprek met de leerkracht wensen, kan er een afspraak gemaakt worden voor na de kerstvakantie.

SFEERBEELDEN

