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Een fijn einde jaar gewenst !
Beste ouders,
Wat licht in momenten van zorgen
en wat hoop en uitzicht op morgen.
Wat warmte in kil- grijze dagen
en een antwoord bij twijfels en vragen.
Wat zachtheid als woorden te hard zijn
en wat vreugde en vrede als gedachten te
zwart zijn. Wat rust te midden van je bezigheden/werk en wat stilte, het make je
sterk. Wij durven dromen dat deze oprechte wensen mogen uitkomen, voor u
sfeer.
en uw familie, in het nieuwe jaar 2013
De kinderen krijgen op vrijdag 21 deWe willen jullie dan ook van harte
cember 2012 hun rapport. De ouderconuitnodigen op onze
kersthappening op vrijdag 21 december. tacten van het lager onderwijs hebben
plaats op dinsdag 15 januari 2013. U zal
In de klassen kan u dan een bezoekje
brengen en genieten van de werkjes die bij het rapport een uitnodiging vinden om
de kinderen gemaakt hebben. De kleuters het juiste uur van het contact te bepalen.
krijgen hulp van de ouderraad en maken We danken iedereen zowel ouders,
een 4-tal knutselwerkjes en worden ge- collega’s, ouderraad, gemachtigde opzichtrakteerd op een lekker koekje. Voor het ters en schoolbestuur voor hun enthousilager onderwijs heeft de ouderraad een aste inzet voor onze school. Met dit gegeworkshop circustechnieken voorzien. In ven kunnen we dan ook weer een jaartje
onze polyvalente zaal en buiten , is er een verder werken en onze kinderen alle kandrankje en een hapje voorzien. De ouder- sen geven. Met dit doel voor ogen wensen
raad biedt alle kinderen gratis poffer- leerkrachten en directie jullie allen een
tjes aan, de ouders kunnen er ook bekoZalig Kerstmis en
men en dit alles tegen zeer democratische
prijzen. Hopelijk wordt het een gezellig
een Gelukkig 2013
onderonsje in een leuke kerst-

Maandactiviteiten
11:12: Bibliotheek
13.12: Zwemmen
18:12: Kronkeldidoe ( 1ste en 2de leerjaar)
19:12: Eucharistieviering om 11.00u
21:12: Rapport
21:12: Kersthappening: U bent welkom
vanaf 15.00 voor het lager- en
voor het kleuteronderwijs.
15:01:2013 : oudercontacten Lager Onderwijs

KERSTVAKANTIE
VAN 24/12/12
tot en met 6/01/13

Wist je dat …
 Het rapport op de laatste vrij-

dag wordt uitgedeeld , er op
dinsdag 15 januari 2013 een
oudercontact is voor het lager
onderwijs.

 Er ook in het kleuteronderwijs
een oudercontact zal plaats
hebben in de maand januari, u
door de juf op de hoogte gebracht wordt wanneer deze zal
plaats hebben.

 Dat de school door de inspectie is doorgelicht. We het
hoogste niveau hebben ge-

haald. Verdere uitleg wordt
gegeven in januari.
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Kinderopvang !!!!!!!!
Op 21december ’s avonds is de opvang voor de laatste
keer open in 2012. Indien u verder gebruik wil maken van
de opvangdienst tijdens de kerstvakantie gelieve u in te
schrijven op de stedelijke kinderopvang in Gerdingen ( de
inschrijvingspapieren heeft u al eerder ontvangen ). Ik zou
ook al willen vragen om te reserveren ( ten laatste op donderdagavond 20 december
2012) voor de week van 7 januari tot 11 januari , zodat de werklijst opgesteld kan worden. Let op om ook te annuleren, indien u reeds reserveerde op maand- of jaarbasis. ‘t
Ittertuintje wenst u een Gezellige Kerst en een Gelukkig 2013.( Lieve, Liliane, Marleen,
Martine , Cindy, Sonja , Els en meester Peter )

Sint en Piet op bezoek
Naar jaarlijkse gewoonte bracht de Sint een bezoek aan onze school. Eerst konden alle kleuters in
de klas hun wensen voorleggen aan de Sint, waarna hij een bezoek bracht aan de kinderen van de
lagere school. In onze polyvalente zaal traden de leerlingen op voor de Sint en zijn Pieten. Van leuke, moderne dansjes naar fijne toffe liedjes. De Sint was heel tevreden en had ook enkele cadeautjes en snoep bij.
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Zuster Hilde
Op 70-jarige leeftijd is Zuster Hilde gestorven ten gevolge van een slepende ziekte. Zuster Hilde was als wees opgenomen in de gemeenschap van de Zusters van St-Jozef, stichters van de kleuter- en meisjesschool van Opitter. Ze werd onderwijzeres en later directrice van onze school. We kende haar als een moderne zuster die, voor haar tijd, al brak met verschillende tradities maar die trouw
bleef aan haar opdracht.

DRINGEND BERICHT WIJKAGENT !!!
Wijkagente Noortje Zoons
deelt mee dat de ruimte tussen fietspad en parking aan
beide zijden niet gebruikt mag
worden om te parkeren. Dit is
een verhoogde berm binnen
een bebouwde kom en moet
vrij gelaten worden. De boete
voor het niet naleven is €100.
Onze wijkagent gaat hier de
volgende weken extra op toezien. En zoals het spreekwoord zegt: “een verwittigd
man is er twee waard. “ Ik ben
er van overtuigd dat iedere
bestuurder de veiligheid van
elk kind van onze school belangrijk vindt en dat we allemaal hieraan zullen meewerken. Bedankt
Nieuwsbrief
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Kersthappening
Vrijdag 21 december 2012
IEDEREEN !!!!!!!!

Welkom vanaf :

15.00u voor het Lager Onderwijs
en voor het kleuter Onderwijs
Warme en koude
dranken, poffertjes
Kerstsfeer binnen en buiten, grote
kerststal
Kerstwerkjes in de
klassen
De Wissel

Kleuters mogen,
na bezoek aan het
klasje, met de ouders
of grootouders, mee naar huis .
( eventjes melden aan de juf )

Opitter

