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Verkeersveiligheid
Beste ouders,
De veiligheid aan de schoolpoort en
de weg naar school en terug is voor
ons van grootste belang. Vandaar
dat we aan het stadsbestuur van
Bree gevraagd hebben om de snelheid te beperken in de nabijheid
van onze school. Ondanks de “zone
30” wordt er veel te hard gereden,
zeker door auto’s komende van Bree.
Het stadsbestuur heeft dan ook positief gereageerd en vaste
“snelheidsinfoborden” geplaatst. Ze
zullen ook nog overleggen met “het gewest” om te komen tot een duurzame oplossing. Onze
wijkagente Noortje Zoons vraagt om zeker niet tegen het verkeer in te fietsen. Vooral
het gedeelte van de Opstraat naar de ingang van de school. Men mag
wel te voet, tegen de richting in, wandelen met de fiets aan de hand.
In dit nummer:
Ook willen we vragen niet langs de weg te parkeren, deze strook willen we vooral voorbehouden voor onze kinderen die te voet komen.
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Verkeersveiligheid
Tenslotte heeft de politie van Bree de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Zeker tijdens de donkere dagen is het van belang dat
1
de fiets goed verlicht is. Ik ben ervan overtuigd dat jullie allen wil- Maandkalender
len meewerken aan de veiligheid van onze kinderen in de buurt van
Eetzaal
2
onze school. Hartelijk dank hiervoor.

Maandkalender OKTOBER
Do: 04/10 : Werelddierendag chronische ziekte
zwemmen
Vr: 05/10 : Dag van de leraar

Di :16/10 : Alles met de bal
3de en 4de leerjaar

Wo : 17/10 : Pedagogische
Di : 09/10 : Theater kleuters studiedag
: Start Fruitdag
Zo : 14/10 : Dag van de

Do : 18/10 : Zwemmen

START FRUITDAG OP
DINSDAG 9 OKTOBER
Pedagogische studiedag:
Woensdag 17 oktober 2012
Herfstvakantie :

Pedagogische studiedag
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Winnaars veldloop
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Werelddierendag
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Leerlingenraad
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CLB
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Maandag 29 oktober tot en
met zondag 4 november
Kleuterparticipatie
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Eetzaal
Zoals jullie weten startten we enkele jaren gelden 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 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 eetzaalmoment, 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.

Pedagogische studiedag
woensdag 17 oktober 2012
Opvang open bij minimum 5 inschrijvingen :
Inschrijven dus verplicht !!!!!!!!
Veldloop : onze winnaars( zie ook foto’s op de website )
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WERELDDIERENDAG
Ook dit schooljaar gaven we speciale aandacht aan de dieren. Zo gingen er enkele klassen op bezoek bij een boerderij, manege, … en of kwam er iemand naar school om uitleg te geven over dieren. Ook de kleuters werkten rond
het thema dieren.

Leerlingenraad : “DE COOLE
SCHOOLKIDS “zijn verkozen !
Dit zijn onze ideeën:
1. Warme chocomelk in de winter
2. Eén keer per jaar frisdrank
3. Eén keer per jaar snoep
4. Eén keer per jaar circusles in de plaats van de turnles
5. Drie keer per jaar film kijken(dat regelen we dan in
een vergadering met ineens alle juffen/meesters erbij
dat is dan veel gemakkelijker.)
Deze ideeën willen we waar maken.
In verband met die circusles kunnen we best eens samen op zoek gaan naar een circus op de computer om na te gaan of
er circussen bestaan die willen les geven en dan kunnen we ze contacteren samen met de directie.
We vinden misschien ook nog wel een paar andere ideetjes die we kunnen waarmaken .

De Coole Schoolkids

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

VERPLICHTE AANWEZIGHEID KLEUTERS( www.kleuterparticipatie.be )
De kleuterschool is belangrijk. Daarom is er een nieuwe regel in Vlaanderen en Brussel. Alleen wie regelmatig 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 Nederlands 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 Nederlands 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.

