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WEEK VAN DE SMAAK : WATER & VUUR
Voor het achtste jaar op rij organiseren we
op onze school een project rond de week
van de smaak . Dit jaar zijn Water & Vuur de
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WIST JE DAT
Er een nieuwe
leerlingenraad
verkozen is. Deze
vertegenwoordigers maandelijks
met de directie
gaan vergaderen.
TTC– Opitter , de
tafeltennisclub van
Opitter ,ons een
tweede tafel
schenkt dankzij
het enorme succes ,bij de kinderen, van de eerste
“ping-pong” tafel.
We het bestuur en
de leden heel
dankbaar zijn voor
dit mooie initiatief…...

ankerpunten die de Week van de Smaak vormgeven. Het thema nodigt uit om mee te surfen
op vernieuwende tendensen op culinair gebied,
maar evengoed om te duiken in eeuwenoude
tradities. Behalve naar dit soort tegenstellingen
verwijzen beide elementen naar wedstrijden en
culinaire duels. Maar ook elk apart staan zij hun
mannetje: roken, stomen en stoken, vis en de
zee, koffie en jenever, bier en kraantjeswater, havens en rivieren, allen worden ze
op een eigenwijze manier in de verf gezet tussen 14 en 24 november. Meer info
op : www.weekvandesmaak.be

Net zoals vorig jaar laten we de kinderen weer de keuze. Alle leerkrachten
van het lager onderwijs, organiseren een workshop. De kinderen mogen
dan één van deze workshops kiezen. Wat er op het menu staat? Ze zullen
ons verrassen! Maar nu al mag u er zeker van zijn
dat alle kinderen zelf kennis zullen maken met de
meest diverse smaken: van stevige Vlaamse soep,
cupcakes …..tot pannenkoeken. Of hoe koken ook
leerrijk kan zijn. Deze projectdag gaat door op donderdag 21 november 2013 in de namiddag.
Op 22 november hebben we weer een heel grote
ontbijttafel, om 8.45u ‘s morgens, voor de kinderen
van de lagere school ( 1ste tot en met het 6de leerjaar ). Bedoeling is om de kinderen een gezellig ontbijt aan te bieden. De
ouderraad wil ons hierin dan ook financieel steunen waarvoor hartelijk
dank.
OPGELET FIETSERS !!!!
Beste ouders , de laatste tijd valt het op dat er veel kinderen tussen de auto’s,
geparkeerd voor de school, fietsen. Op enkele auto’s zijn er al krassen aangetroffen. Het is natuurlijk zeer jammer dat deze dingen gebeuren vandaar onze vraag
om “ als fietser “ langs de hoofduitgang te gaan . Het is dus verboden, als fietser,
om tussen de auto’s de Opitterkiezel op te rijden , neem de hoofduitgang a.u.b.!!!!
De avonden worden steeds donkerder vandaar dat het heel belangrijk is dat de
lichten van de fiets werken. Wil u nog eens nakijken of dit voor de fiets van uw
zoon of dochter in orde is.
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PIZZADAG
Beste ouders,
Onze school wil er voor zorgen dat onze leerlingen zich in
de meest optimale leer- en leefomstandigheden kunnen ontwikkelen. We weten allemaal dat het investeren in pedagogische en niet-pedagogische zaken nodig is en geld kost. We
zijn volop bezig met blijvende investeringen in moderne materialen zoals computers, laptops, iPads,…..en dat kost natuurlijk heel veel.. Vandaar dat we wat extra geld willen krijgen door deze pizza-actie. We gaan pizza’s verkopen. We
hopen dat u allen, deze heerlijke pizza’s gaat bestellen. Ze
zijn kraakvers en netjes verpakt. Nieuw dit jaar is dat we ook
lasagne en spaghetti aanbieden. Ze kunnen een weekje in de koelkast bewaard worden of ze mogen onmiddellijk in de diepvries.
Jullie kinderen hebben reeds een bestelformulier meegekregen en extra formulieren kunnen
steeds bijgevraagd worden. De pizza’s kan u dan op vrijdag 22 november, van 15.00 uur tot
17.00 uur in de polyvalente zaal van onze school komen afhalen of worden aan uw kind
meegegeven.

KERSTHAPPENING
Samen met de ouderraad van onze school organiseren
we onze traditionele kersthappening . Na de succesvolle edities van vorige jaren, hopen we op een gezellig
samenzijn met jullie allen.
Deze zal plaats vinden op vrijdag 20 december 2013.
Bedoeling is dat u, met een hapje en een drankje, kan
genieten van de kerstsfeer op onze school. Het volledige programma zal volgende maand medegedeeld worden.
Noteer alvast vrijdagnamiddag 20 december 2013 in
uw agenda.
MAANDPLANNING NOVEMBER
14/11/13 : Zwemmen
: Bezoek bib 3delj
18/11/13 :

Start week van de smaak

19/11/13 : Bibliotheek
iPad-Leesdag 2de kleuterklas met hulp van leerlingen St.-Augustinus Bree

21/11/13: Crea-kookdag
22/11/13 : Gezond ontbijt
Pizza-dag
DAS-Beurs 6de lj
28/11/13 : Zwemmen
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