
 

 

Beste ouders, 

 

Voor onze eetzaal zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers om  ons team te versterken. 

We zoeken ouders, grootouders, …... die zich vrij kunnen maken om ons tussen 12.00u en 
13.00u te helpen.  Bedoeling is dat de vrijwilliger de kinderen begeleidt tijdens het eten en 
controle uitoefent op de speelplaats. De vrijwilliger krijgt hiervoor  een onkostenvergoeding. 
De school heeft ook een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, en tot dekking 
van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het 
vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. 

BEN JE BEREID EEN STEENTJE BIJ TE DRAGEN ? 

Dat kan altijd. Spreek de juf of meester hierover aan of neem con-
tact met het secretariaat, directie van onze school. 

Het schoolteam en de kinderen danken jullie alvast bij voorbaat. 

DRINGEND 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT ! 

Maandkalender OKTOBER 
Ma: 03/10 : American games 

                  5de leerjaar 

Di : 04/10 : Theater 1ste en 

2de leerjaar 

                  

Wo: 05/10 : Pedagogische 

                    studiedag 

Do : 06/10 : Bodemonder-

zoek  1ste en 2de leerjaar 

Vr : 07/10 : Bezoek Anne 

Frank tentoonstelling 

Ma : 10/10 : Bodemonder-

zoek 4de leerjaar 

Di : 11/10 : Theater 3de gr 

                   Bibliotheek 

Do : 13/10 : Zwemmen 

                 : Alles met de bal , 

3de + 4de leerjaar 

Vr : 14/10 : Bodemonderzoek  

3de leerjaar. 

                 : Medisch onder-

zoek 1ste leerjaar 

Di 25/10 : Theater kleuters 

Wo 26/10 : Bodemonderzoek 
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5de leerjaar. 

                   : Minihandbal, 

3de tot 6de leerjaar 

27/10 : Kleuterinschrijfdag 

          : zwemmen 

          : Bodemonderzoek 6delj     

Pedagogische studiedag: 

Vrijdag 5 oktober 2011 

Herfstvakantie : 

Maandag 31 oktober tot en 

met zondag 7 november 



 

 

Pedagogische studiedag : woensdag 5 oktober 2011 

        Opvang open :   Inschrijven verplicht !!!!!!!! 

Zoals jullie weten startten we vorig jaar met ons project “Afval .“  Dit schooljaar willen we dit zeker verder 

zetten. Het is vooral de bedoeling dat de kinderen  hun koekjes, ontdaan van papier in  een doosje mee-

brengen . Zo kan u ook gebruik maken van grotere verpakkingen en niet de individuele verpakking rond 

elk koekje. Ook is het niet toegestaan om drankbrikjes mee te brengen, afgesproken is om dit in een flesje 

of  drankbusje te doen. Om het werk van de “eetzaalmoekes” te vergemakkelijken wordt gevraagd om geen 

fruit mee te geven , tijdens het eetzaal moment, dat geschild moet worden. Ook vragen we om de boter-

hammendozen te merken en er de naam van jullie kind op te zetten. Sjaals, handschoenen en  jassen, kan 

u best voorzien van een naam. 

De kinderen van het lager krijgen minimum 10 minuten  om te eten, dan gaan ze naar buiten. Kinderen 

die dan niet gedaan hebben verhuizen eventjes naar enkele gezamenlijke tafels om alsnog verder te  eten. 

Zo kunnen de kleuters ook aan hun maaltijd beginnen. Zij kunnen zolang eten als ze willen.  
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Veldloop : onze winnaars( zie ook foto’s op de website ) 

Eetzaal 



 

 

Ook dit schooljaar geven we speciale 

aandacht aan de dieren. Zo gaan er en-

kele klassen op bezoek bij een boerderij, 

manege, … en of komt er iemand naar 

school om uitleg te geven over dieren. De 

kleuters werken een ganse week rond 

dieren ( jullie hulp en medewerking zal 

zeker nog gevraagd worden ), het 1ste 

leerjaar gaat naar manège  Pareynhof, 

het tweede leerjaar krijgt bezoek van een 

hondenkapster, het 3de leerjaar gaat 

naar  de melkboerderij van h „t Rorenijs-

je,  het 4de krijgt bezoek van Natuur en 

Wetenschap vzw, die een heleboel vogel-

spinnen enz… . meebrengen. Het 5de en 6de leerjaar maken een uitstap naar  het Natuur-

hulpcentrum in Opglabbeek. Dit allemaal gebeurt met de financiële steun van de ouder-

raad. 

Wij zijn L.L.O.S., dat staat voor Lollig Leren Op 

School. 

We zijn aan de naam gekomen door dat we eerst 

L.O.S. wilden (Lol Op School). 

Maar deze naam was vorig jaar al gebruikt. 

Dus Kaat kwam op L.L.O.S., en die naam kozen we. 

Een paar van onze ideeën zijn:  in de winter soep 

voor 1 euro, een uitstap met de klas, meer speelgoed 

en terug beyblade‟s. We hebben natuurlijk nog meer 

ideeën. 

Onze collega‟s zijn de coole veters en de 7 mini bur-

gemeestertjes. 

We zijn begonnen met een naam te zoeken toen gin-

gen we affiches maken en hebben we ons voorbereid 

op de show. We hebben met L.L .O.S. ook T-shirts 

gemaakt. 

Een idee van juffrouw Iris voor de coole veters is om 

de kinderen van het 2de veters te leren strikken en 

dat hebben we ook gedaan maar sommige moeten 

het nog wel beter leren. 

Van L.L.O.S, 

Jade, Charlotte, Kaat, Liese, Jamal, Hendrik 

 

Maandelijks heeft de directie een overleg met de leerlingenraad waar problemen en vragen besproken worden. 

Ook wordt hier het thema van de maand bepaald. De leerlingenraad stelt dan zelf het thema voor aan de 

medeleerlingen tijdens  de maandopening. 

WERELDDIERENDAG  

Leerlingenraad : LLOS 



 

 

 

VCLB NOORD-OOST-LIMBURG 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding  

Grauwe Torenwal 11 – 3960 Bree / Nieuwstraat 19 B1 – 3990 Peer 

http://www.vclblimburg.be    tel : 089469730 

De Wissel Opitter 

 

Schoolteam: 

Petra Vandistel: Psychologisch Assistente (petra.vandistel@vclblimburg.be) 

Marika Flipkens: Maatschappelijk Werkster (marika.flipkens@vclblimburg.be) 

Renate Gielissen : Sociaal Verpleegkundige (renate.gielissen@vclblimburg.be) 

Lisbeth Van de broek: Schoolarts (lisbeth.vandebroek@vclblimburg.be) 

 

Contactpersonen: 

1ste en 2de kleuterklas: Renate Gielissen 

3de kleuterklas: Petra Vandistel 

1ste tem 4de leerjaar: Petra Vandistel 

5de en 6de leerjaar: Marika Flipkens 

 

Werking CLB :  

Zie schoolreglement. 

De kleuterschool is belangrijk. Daarom is er een nieuwe regel in Vlaanderen en Brussel. Alleen wie regel-

matig aanwezig is in de kleuterklas, mag naar het eerste leerjaar. 

Wat betekent dat voor jou? 

Om volgend schooljaar naar het eerste leerjaar te mogen in 

een Nederlandstalige school, moet jouw kind: 

 dit schooljaar 

 minstens 220 halve dagen aanwezig zijn 

in een Nederlandstalige kleuterklas 

Taalproef: Nederlands begrijpen 

Gaat je kind niet voldoende naar de kleuterschool? Bijvoorbeeld 

omdat het lang ziek is? Dan kan het een taalproef afleggen. Zo kan je bewijzen dat je kind genoeg Neder-

lands kent om toch in het eerste leerjaar te starten. 

 

De taalproef gaat na of jouw kind Nederlands begrijpt. Je kind moet tijdens de taalproef niet actief Neder-

lands spreken. 

 

De proef wordt afgenomen door het CLB van de lagere school waar je je kind wil inschrijven. Of door de 

lagere school zelf. 

Voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan, geldt de nieuwe regel niet. 

VERPLICHTE AANWEZIGHEID KLEUTERS( www.kleuterparticipatie.be ) 

http://www.clbbreepeer.be/

