
 

Beste ouders, 

 *  Op 14 februari 2014 organiseren Milieuzorg Op 

School en Ecocampus de 10de editie van Dikketruiendag .Wat startte als 

een symbolische actie om het Kyoto verdrag in de verf te zetten, is ondertussen uit-

gegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudi-

ge maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen wor-

den: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, 

de verwarming correct afstellen, ... . Ook wij doen dit schooljaar mee en zetten de ver-

warming enkele graden lager … dus dikke trui aandoen. 

 

 

 

 

* Twee jaar geleden vond de allereerste editie van de Move tegen pes-

ten plaats, een overrompelend succes waaraan meer dan 275000 kinde-

ren deelnamen. Tijdens de Week tegen pesten, eind februari, gaan we 

opnieuw massaal “Moven” tegen pesten. We willen ons als school en-

gageren en meedoen met de Move tegen pesten samen met alle andere 

Vlaamse en Brusselse scholen en al dansend tonen dat pesten niet oké 

is. Ook in de klassen wordt er dan extra aandacht gegeven aan pestge-

drag. De actie gaat door op donderdag 27 februari 2014. 

*  De uiterste datum van indiening om een school- of studietoelage  te 

bekomen, is tot en met 1 juni 2014 en dit 

voor het schooljaar 2013-2014.  De elek-

tronische verzenddatum of de poststempel 

op 1 juni 2014 gelden als bewijs. Aanvra-

gen die de afdeling Studietoelagen later 

bereiken, worden niet meer behandeld. 

Aanvragen kan online of via het papieren 

aanvraagformulier. Online :  

www.studietoelagen.be 

Wil  je hulp bij de aanvraag spring dan 

eventjes binnen op ons secretariaat. De 

papieren aanvragen zijn op onze school  

aanwezig.  

Mededelingen 

Jaargang 12 , nummer 6     www.dewissel-opitter.be  De Wissel  Opitter 

 

Opitterkiezel 240A 

3960 Bree 

Tel : 089864353 

Fax : 089572751 

Email :  

info@dewissel-

opitter.be 

 

Mededelingen 1 

Wist je datjes 1 

Kienen 2 

Vastenactie 3 

Sfeerbeelden 4 

 

 

In dit nummer: 

Wist je dat : 

De krokusvakantie 
start op maandag 3 
maart tot en met zon-

dag 9 maart 2014. 

Dat de kleuters gaan 
sporten op vrijdag 14 

maart 2014 

Dat we juf Ilse veel 
succes wensen in haar 

nieuwe job. 

Dat er dit jaar geen 
carnavalstoet is , wij 
op vrijdag 28 februari 
2014 ons allemaal 
gaan verkleden en 
gaan dansen en fees-

ten op school. 





Beste ouders, 

 

Al  verschillende jaren doen we mee aan het project Broederlijk Delen of  steunen we een pro-

ject waar we vooral feedback van krijgen. We hebben dit schooljaar gekozen voor het project 

buba & batma., het project waarbij er wordt getracht kinderen een kans te geven ( verder)  te 

studeren  of  een opleiding te volgen, zodat ze later zelf  in hun behoeften kunnen voorzien en 

zij hun kinderen de kansen kunnen bieden, die wij hen, dankzij onze hulp , nu bieden.              

Jo Coenen, bezieler van dit project,komt aan de kinderen uitleg geven. 

Vanaf  10 maart kunnen de kinderen een appel kopen tegen € 1,25 per week ( 5 dagen ). De 

tweede week is er een verkoop van wafels ook tegen € 1,25 per week ( 5 dagen ). De derde 

week krijgen  de kinderen op donderdag  27 maart een pannenkoek ( let op dit vervangt niet 

het middagmaal. ) De laatste week hebben we op donderdag 3 april een sobere maaltijd. De 

kleuters en leerlingen van het lager onderwijs eten dan in een aparte ruimte en blijven tijdens de 

middag op school. De sobere maaltijd kost  € 1,25. Voor deze en de andere acties moet inge-

schreven worden. (zie beneden). 

 

Op woensdag 2 april is er een eucharistieviering waar jullie allen van harte welkom zijn. 

(11.00u)  

U kan uw kind per week geld meegeven of  het volledige bedrag. De totale actie kost € 5 

(appelenweek, wafelweek, pannenkoek  en sobere maaltijd). Het zou heel fijn zijn dat jullie de 

kinderen van het buba & batma project massaal steunen. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Naam Leerling : ……………………………………………………………………………..                               

Klas: ……………….. 

Neemt deel aan de appelenweek                                                           : € 1,25 O 

Neemt deel aan de wafelenweek                                                           : € 1,25            O 

Neemt deel aan de pannenkoekendag                                                  : € 1,25             O 

Neemt deel aan de sobere maaltijd                           : € 1,25             O 

Neemt deel aan de totale actie  ( dit zou fijn zijn !)   : € 5             O 

         Handtekening: 

Het bedrag kan je best meegeven in een enveloppe. ( kan niet op  de schoolrekening ) 

Gelieve het strookje ( en eventueel geld )ten laatste vrijdag  28 februari 2014 aan de juf of meester te geven.  



SFEERBEELDEN 


