
 

 

Beste ouders, 
Verkeersveiligheid 

De veiligheid aan de 
schoolpoort en de weg 
naar school en terug is 
voor ons van grootste 
belang. Noortje Zoons, 
onze wijkagente, heeft 
dan ook bij het begin van 
dit schooljaar al een 
fietscontrole gedaan. 
Het spreekt vanzelf dat 
de fiets wettelijk in or-
de moet zijn. De veilig-
heid is voor ons een prioriteit, dus laat de fiets herstellen als uw kind een briefje van de wijkagent heeft gekregen. 

Eetzaal  

Zoals jullie weten startten we enkele jaren geleden met ons project “Afval .“  Dit schooljaar willen we dit zeker ver-

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

. 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 eet-

zaalmoment, dat geschild moet worden. Ook vragen we om de boterhammendozen 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. Nieuw dit jaar is dat de eetzaalbonnetjes stil-

aan vervangen worden door groene drankjetons( vooral voor kleuters , 1ste en 2de leerjaar), deze zijn dan ook 

alleen maar geldig in de eetzaal.  

Ziekte !!!!!! 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een me-

disch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een genees-

heer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve 

diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.  

Voor een afwezigheid wegens ziekte tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddel-

lijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie, is ook steeds 

een medisch attest vereist. Verdere uitleg, vindt u op onze website bij informatie 

en dan infobrochure. 
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2 Nieuwsbrief 

Bijlage bij  het schoolreglement. 

Kostenraming schooljaar 2013-2014 

 

1ste tot en met het 6de leerjaar 

 

 Wij  vragen  een bijdrage voor  : 

 

 
 

 

Het wettelijk vastgelegd maximum mag niet overschreden worden. Indien dit toch het geval is, zijn deze kosten voor de 

school. 

 

Dit is voor  het 1ste tot  en met het 6de leerjaar : € 65 

 

 U kunt vrij  intekenen  voor : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indien  u het financieel wat moeilijker heeft. 

 
De school wil ouders die  het financieel wat moeilijker hebben een  helpende hand reiken. Zij kunnen, indien gewenst,   reke-

ningen gespreid betalen. Aarzel niet om de klasleerkracht of de  directeur hierover aan te spreken. Ze zullen dan  in  overleg 

met u en in alle discretie proberen een  oplossing te zoeken. 

Zwemmen ( behalve het 6de leerjaar = gratis) €1,75 per beurt, max 17 beurten 

Herfstactiviteit €2,5 

Theater gratis 

Sportactiviteit (Kronkeldidoe, Alles met de bal,American  games, 

DAS-beurs ) 

€5 

Jeugdauteur € 2,5 

Schoolreis: vervoer, inkomgeld €18 

Tutti  - frutti ( elke  week  een stuk  fruit ) gratis 

Facultatieve uitstappen ( busvervoer ) €1,5  

Gymkledij : Broekje  en T-shirt €14 

Sportdag €5 

Zeeklasse ( om de twee jaar, voor het 5de en 6de leerjaar , met toe-

stemming van de ouders) 

  

€155  

Voor-  en naschoolse opvang ( vzw ’t Ittertuintje) €0,87 per aangevangen half uur 

voor een gezin met 1 kind 

€0,65 per aangevangen half uur 

voor 2de en andere kinderen van 

hetzelfde gezin. 

Klasfoto  en individuele foto’s €15 max. 

Jaarabonnement  zonnekind,zonnestraal,zonneland €33 

Drank  eetzaal ( per 10 ) € 5 ( voor 10 drankjes) 

Vakantieoefenboeken €5 

Kerst-,paas- en vakantieboek €5 

Vastenproject €5 max. 

Diploma zwemmen €1 



 

 

Bijlage bij  het schoolreglement. 

Kostenraming schooljaar 2013-2014 

 

Kleuters 

 

 Wij  vragen  een bijdrage voor  : 

 

 
 

 

Het wettelijk vastgelegd maximum mag niet overschreden worden. Indien dit toch het geval is, zijn deze kosten voor de 

school. 

 

Dit is voor  de  2,5  en  3-jarigen    max  € 25, 

          voor  de  4-jarigen                  max  € 35, 

          voor  de   5-jarigen                 max  € 40. 

 

 

U kunt vrij  intekenen  voor : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien  u het financieel wat moeilijker heeft. 

 
De school wil ouders die  het financieel wat moeilijker hebben een  helpende hand reiken. Zij kunnen, indien gewenst,   

rekeningen gespreid betalen. Aarzel niet om de klasleerkracht of de  directeur hierover aan te spreken. Ze zullen dan  in  

overleg met u en in alle discretie proberen een  oplossing te zoeken. 

 

 

 

Zwemmen : enkel de 5-jarigen €1,75 per beurt, max 17 beurten 

Herfstactiviteit gratis 

Theater gratis 

Sportactiviteit ( rollebolle ,  4 en 5 –jarigen ) €5 

Jeugdauteur : enkel  5 - jarigen € 2,5 

Schoolreis: vervoer, inkomgeld, maaltijd en drank inbegrepen €15 

Tutti  - frutti ( elke  week  een stuk  fruit ) gratis 

Facultatieve uitstappen ( busvervoer ) €1,5  

Sportdag €2,5 

Voor-  en naschoolse opvang €0,87 per aangevangen half uur 

voor een gezin met 1 kind 

€0,65 per aangevangen half uur 

voor 2de en andere kinderen van 

hetzelfde gezin. 

Klasfoto  en individuele foto’s  max €15 

Jaarabonnement Dopido, Dokadi,Doremi €31 

Drank  eetzaal ( per 10 ) € 5 ( voor 10 drankjes) 

Drank in de klas 0,15 per halve dag 

Vastenproject max €5 



 

 

 

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) 

Martine Vanhove: sociaal verpleegkundige (  martine.vanhove@vclblimburg.be) 

Filiz Yilmaz: maatschappelijk werkster ( filiz.yilmaz@vclblimburg.be ) 

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

 

Contactpersonen: 

Kleuterklassen: Petra Vandistel 

1ste tem 4de leerjaar: Petra Vandistel 

5de en 6de leerjaar: Filiz Yilmaz 

 

Werking CLB :  

Zie schoolreglement  en website www.dewissel-opitter.be/infobrochure 

 

Wo: 02/10 : pedagogische studiedag 

Di : 03/10 : Zwemmen 

                 : Werelddierendag 

Vr : 04/10 : Medisch onderzoek 5A 

                   Dag van de leraar 

Ma:07/10 : speuren met sporen 3lj                    

Di: 08/10 : Medisch onderzoek 3lj 

                : Speuren met sporen  2A 

                : Fruitdag  

Vr : 11/10 : Medisch onderzoek 1lj 

                 : Speuren met sporen 4lj + 5A 

Ma 14 / 10 : Alles met de bal 3de en 4de lj 

                 : Speuren met sporen 2B en 5B 

Di 15/10 : Bibliotheek 

               : theater kleuters 

              : Speuren met sporen 1lj + 6lj 

Do 17/10 : zwemmen 

Vr 18/10 : Medisch onderzoek 5b  

Di 22/10 : Theater 1ste graad 

Do 24/10 : Grootouderdag 

            

 

START FRUITDAG OP DINSDAG 8 

OKTOBER 2013 

 

Pedagogische studiedag: 

Woensdag 2 oktober 2013 

 

Herfstvakantie : 

Maandag 28 oktober tot en 

met zondag 3 november 

Maandkalender OKTOBER 

Ouderraad op facebook 

                                                                                           

 

 

 

  Onze ouderraad heeft en facebook-pagina. 

 Ga naar “vrienden zoeken” tik “Ouderraad Opitter” in  en klik dan op 

“vind ik leuk “ en je krijgt altijd het laatste nieuws van de ouderraad. 

http://www.clbbreepeer.be/

