
                WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! 

Wij wensen alle kinderen… groot, heel groot en nog een beetje klein,  

alle leerkrachten ...jong, piepjong en niet meer zo jong en alle ouders  

een heel fijn, leerrijk en onvergetelijk schooljaar toe ! 

Na twee maanden vakantie en rust, komt onze school De Wissel Opitter, weer tot leven. We mochten vandaag 
immers een 270 tal frisse, uitgeruste, nieuwsgierige en enthousiaste leerlingen verwelkomen.  
We danken alle ouders die ons hun kinderen toever-
trouwen. Ja, we zijn blij dat we mogen helpen bij de 
opvoeding van uw kinderen. We doen ons best om er weer 
een geslaagd schooljaar van te maken.  

Een nieuwe juf, een nieuwe klas, 
nieuwe klasgenootjes, nieuwe 

boeken en schriften, nieuw,nieuw 
…..! Alles een beetje nieuw… en 
dat is lekker spannend!  
*In deze nieuwsbrief kan u weer 

inschrijven voor het middagtoe-

zicht. U kan kiezen om het bedrag volledig te betalen ( €25 per jaar  voor 37 weken, dit is 

een aanzienlijke korting als uw kinderen iedere dag gebruik maken van de middagop-

vang) of per keer (€0.25). U krijgt ook een attest voor de belastingen ,van het betaalde 

bedrag.  

*Bijgevoegd vindt u ook een blad met z-briefjes . Deze kunnen enkel gebruikt worden bij 

ziekte. 

*Door de wet op de privacy zijn we genoodzaakt  u verschillende papieren  ter onderte-

kening voor te leggen. Het betreft vooral de toestemming  over  medische gegevens,  het 

maken van foto’s en video’s en ook enkele  wettelijke veranderingen aan ons schoolregle-

ment, besproken met de schoolraad. Wenst u een papieren afdruk van het schoolregle-

ment, dan kan u deze steeds bekomen op ons secretariaat. Digitaal staat dit ook op onze 

website. ( tabblad «  informatie » ) 

* We gaan dit schooljaar,net zoals vorig jaar, naar de bibliotheek op donderdag .( zie ver-

der) Ook het zwemmen gaat door op donderdag. 

*  In bijlage hebben we ook de jaarlijkse bijdrageregeling  

*  U kan ons secretariaat steeds contacteren tijdens de schooluren op tel : 089864353 of via  mail : ad-

min.dewissel@dekubus-bree.be 

*  Bent u geïnteresseerd om bij de ouderraad te komen? Gelieve hen te contacteren op;    
                                                      info@ouderraadopitter.be 
*  Dit schooljaar willen we speciale aandacht besteden aan de verkeersveiligheid en dit in samenwerking met de 
provincie ( zie brief )  
 
Op de volgende bladzijden vindt u de verdeling van de leerkrachten per klas en data in 
verband met : oudercontacten, bibliotheek, zwemmen en andere activiteiten.  Gelieve 
de geondertekende papieren mee te geven aan uw zoon of dochter ten laatste op 
maandag 10 september 2018 !! 

Beste ouders 

Vrij Katholiek Basisonderwijs           Tel :089864353  
       DE WISSEL   Opitter                Fax: 089572751  
Opitterkiezel 240A    e-mail : admin.dewissel@dekubus-bree.be 
3960 Bree—Opitter               www.dewissel-opitter.be 
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INFO( zie ook op onze website bij informatie) 

Data zwemmen 

Bibliotheekbezoek + data 

 

Lager—en  kleuterondewijs:  

6 sept     20 sept  4 okt    18 okt   15 nov   29 nov   13 dec      ( 1ste trimester ) 

10 jan     24 jan    7feb      21feb     21 mrt    4 apr          ( 2de trimester )  

2 mei      13 jun   27 jun                               ( 3de trimester ) 

 

                             Vertrek   5-jarige A kleuters  en 3de leerjaar       : 10.40u        Terug  11.45u      

                             Vertrek   5-jarige B kleuters  en 2de leerjaar        : 13.10u         Terug  14.15u 

                             Vertrek  1ste leerjaar  en 6de leerjaar                   : 13.40u         Terug 14.45u 

                             Vertrek  4de leerjaar  en  5de leerjaar                   : 14.10u          Terug  15.15u 

 

Voor– en na-schoolse opvang  ‘t Ittertuintje 
Beste ouders, 

Voor- en naschoolse opvang ‘t Ittertuintje heet ook dit schooljaar alle  kinderen  

van harte welkom in de opvang. Net zoals  vorig schooljaar willen we bena-

drukken dat het heel belangrijk is om tijdig te reserveren en zeker ook om  te an-

nuleren? Bij niet naleving is er een administratieve boete van €2. We hopen hier 

op uw begrip. Er moet ook rekening gehouden worden met maandelijkse of 

jaarlijkse reserveringen, indien de kinderen dan niet aanwezig zijn moet er van-

zelfsprekend ook een annulatie doorgegeven worden via mail : ittertuintj@dewissel-opitter.be.   

U kan  reserveren en annuleren  via Kwandoo . Zie het huishoudelijk reglement op onze website en meer uileg 

over reserveren en annuleren en het aanmaken van een account :  

                               http://dewissel-opitter.be/t-ittertuintje/ 

Het ittertuintje heft ook enkele muurspellen aangekocht voor op de speelplaats , deze worden begin september 

geplaatst. 

 Het opvangteam wenst alle kinderen  en hun ouders een heel fijn schooljaar toe.   Groetjes  Bianca, Marleen, 

Cindy , Anke,   Els , Marie-José, Mia, Nicole,  Irene en Peter. 

 

Data telkens op donderdag. :         13 sept, 11 okt, 15 nov, 13 dec                                         : 1ste trimester 

                                                     17 jan, 14 febr, 14 ma,                                                     : 2de trimester 

                                                     4 apr, 9 mei, 17 jun ( maandag) ( ophalen boeken )           : 3de trimester  



Kalender van de vakantiedagen voor het schooljaar 2018-2019 

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 Maandag 3 september 2018 

2. Vrije dagen van het eerste trimester 

 herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 

 woensdag 3 oktober ( pedagogische studiedag ) 

           maandag 15 oktober ( lokale vrije dag ) 

           donderdag 6 december ( pedagogische studiedag ) 

3. Kerstvakantie 

 van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 

4. Vrije dagen van het tweede trimester 

 vrijdag 8 februari 2019 ( lokale vrije dag ) 

           krokusvakantie van maandag 4 maart 2019 t.e.m. zondag 10 maart 2019 

5. Paasvakantie 

 van maandag  8 april 2019 tot en met maandag  22 april 2019  

6. Vrije dagen van het derde trimester 

           woensdag 1 mei 2019 (feest van de arbeid) 

 donderdag 30 mei 2019 (O.-H. Hemelvaart)  

 vrijdag 31 mei 2019 (brugdag) 

 maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag) 

7. Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten (vrije dagen voor de leerlingen) 

 woensdag 3 oktober  2018 

           donderdag 6 december 2018 

8. De zomervakantie begint voor de kinderen op vrijdag 28 juni 2019 om 12.00u 

9. Enkele datums om te onthouden : 

 Start week van de smaak: do 15 nov 2018     kienavond: vr 15 februari 2019 

 pizzadag: vr 23 nov 2018      sportdag kleuters :  12 maart 2019 

           sportdag lager ; 16 mei 2019 ( 1st tot 4de )  sportdag lager :  17 mei 2019 ( 5de en 6de ) 

           schoolreis lager 7 juni 2019                          schoolfeest: zo 16 juni 2019      

          schoolreis kleuters : 21 juni 2019 

 

10. Oudercontacten begin september !!!!!!!!!!!!!!!!  

Kleuters : woensdag 5 september 2018 

 

Lieve : 19u00         Reni : 19u00 

Nancy : 19u30       Marleen : 19u30     

Nele :  20u00        Elke: 20u00 

 

 1ste, 2de en 3de leerjaar : donderdag 6 september 2018 

3de  lj : 19u00  2de  lj : 19.30u  1ste lj : 20.00u 

 

 4de, 5de, en 6de leerjaar : donderdag 13 september 2018 

6de lj : 19.00u  5de lj :  19.30u  4de  lj : 20.00u 

 



 

Samenstelling schoolraad: 
 
Vertegenwoordiging personeel : Raf Martens ( voorzitter ), Miranda Jacobs, Nele Van Thienen 
Vertegenwoordiging ouders : Britt van de Kimmenade, Marieke Tijskens( secretaris), Dorthy Baeten  
Vertegenwoordiging uit het socio-economisch milieu : niet ingevuld           
 

Leerkrachtenteam 

KLEUTERAFDELING 

 6 klassen     

 3Ka : Juf Nele  

 3Kb: Juf Elke 

 2Ka : Juf Marleen 

 2Kb : Juf Nancy  

 1K : Juf Reni 

  0k : Juf Lieve 

 

Kinderverzorgster : juf Arlette en juf Bea 

Bewegingsopvoeding ; meester Sven en juf Wendy 

Extra zorg kleuters : Juf Wendy 

Zorgcoördinatie : juf Anne-Marie. 

 

Secretariaat : Monique Bloemen 

Boekhouding : Anny Qwanten 

 

LAGERE SCHOOL 

8 klassen 

1ste leerjaar A+B  : Juf Marina 

1ste leerjaar B : Juf Wendy ( Voormiddag) 

2de leerjaar A : juf Iris    

2de leerjaar B : Juf Kristel 

3de leerjaar A : Juf Nathalie  

3de leerjaar B ; Meester Brian 

4de leerjaar A +B : juf Anja + juf Sofie 

4de leerjaar B : juf Lut 

5de leerjaar  A +B  ; juf Miranda 

5de leerjaar B : Juf Lut 

6de leerjaar : meester Raf   

Meester Sven :  Bewegingsopvoeding 

 Zorgcoördinatie : juf Anne-Marie   

 Extra ondersteuning ICT ; Juf  Sofie 

 Directie : Peter Vangeloven 

MIDDAG TOEZICHT 

Mijn zoon of  dochter , ………………………………………., klas ………...betaalt                           

middagtoezicht : 

                                 Het volledige schooljaar  voor  € 25    O  ( aanduiden met een kruisje ) 

                                                                Per keer  € 0.25    O  ( aanduiden met een kruisje ) 

                                                                                            Handtekening  : …………………….. 

( terug te bezorgen aan de juf of meester ten laatste maandag 10 september 2018 ) 


