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Autoluwe week
In dit nummer:

Beste ouders,

Autoluwe week

1

Maandactiviteit

1

Traditiegetrouw schenken we in mei extra aandacht aan het verkeer
en dit gedurende de week van van 12 tot 16 mei.
Ons programma :
Maandag 12 mei : start autoluwe week

Wist je datjes

1

Blotevoetenpad

2

Fietsshow

3

Buba &Batma

3

Insectenhotel

4

Sfeerbeelden

4

Politieagente Noortje geeft uitleg aan alle kinderen van onze school
Dinsdag 13 mei : Fietsbekwaamheidstesten
Project Meester op de fiets
Woensdag 14 mei : Onze Autoluwe dag

Wist je dat :

Fietswijding Lager onderwijs
Korte bezinning in de kapel ( Maria - meimaand )
Show versierde fietsen ( lager en kleuteronderwijs )
Denk eraan versier de fiets veilig , zie verder in de nieuwsbrief
Donderdag 15 mei :

Er een pedagoFietsbekwaamheidstesten
gische studiedag is op 21 mei
Vrijdag 16 mei : sportdag lager
, de kinderen
vrijaf hebben.
Indien je gebruik
wil maken van
Maandactiviteiten
de opvang , je
12/05 : start autoluwe week
tijdig moet re13/05 : Meester op de fiets
Pedagogische studiedag op
serveren
Dat Meester
Sven weer papa
gaat worden

14/05 : Autoluwe dag, fietswijding Lager Onderwijs
15/05 : Zwemmen
16/05 : Sportdag Lager Onderwijs
23/05 : “M.E.G.A.” fruitsapfuif 6lj
28/05 : Science4kids project 1lj

WOENSDAG 21 MEI
Kinderen hebben vrij
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Blotevoetenpad
Beste ouders,
Ons blotevoetenpad begint vorm te krijgen. We hebben getracht de omloop zo mooi mogelijk te maken.
Alle zintuigen zullen zeker geprikkeld worden. We
starten de gratis inschrijvingen om 13.30u waarna de
eerste groep al kan vertrekken . Bedoeling is dat we
steeds in groep vertrekken met telkens een kleine pauze tussen. U zal op de hoogte gebracht worden wanneer een nieuwe groep vertrekt of zich kan klaar maken, we werken immers met nummers. Wanneer jullie ingeschreven hebben, kan er genoten worden van
de randanimatie. We hebben een springkasteel voor de kinderen tot het 3de leerjaar, er is doorlopend
Vlaamse Kermis. Er wordt ijs en hotdog voorzien en we hebben een programma op het grote podium.
Het programma :

14.00u Het Opitters jeugdkoor : Nikanti
14.30u

De dansgroep 1 en 2 van de Gezinsbond

15.00u

Djembé demonstratie

15.15u

De dans groep 3 en 4 van de Gezinsbond

15.30u

Djembé demonstratie

15.15u

De dans groep 5 van de Gezinsbond

16.00u

Salsa Worskhop

17.00u

Pax Band

Wat wel belangrijk is dat u zondag inschrijft voor het
blotevoetenpad en dat de kinderen tot 9 jaar ( tot en
met het 3de leerjaar ) zeker in begeleiding zijn van
hun ouders, grootouders of een volwassen persoon.
Er mag ook niet afgeweken worden van de aangeduide route. Verder hopen we dat de weergoden ons
gunstig zijn en we u een aangename namiddag kunnen
aanbieden.
Afspraak zondag vanaf 13.30u , zeg het voort !!
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FIETS -SHOW
Ook dit jaar kunnen de kinderen tijdens onze autoluwe dag , 14 mei 2014 , hun fiets versieren. Net zoals
vorig jaar, zal er geen competitie zijn van de “de mooist versierde fiets. “ De kinderen mogen hun fiets wel
versieren, maar dit binnen de reglementering. Dit wil zeggen dat alle fietsen wettelijk in orde moeten zijn en
dat de breedte niet groter mag zijn als 0,75 meter.
( ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE
VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG (B.S. 9-12-1975)
Artikel 82.4.1. De maximum breedte van een fiets is vastgesteld op 0,75 meter en deze van een drie- of
vierwieler op 2,50 meter. Artikel 82.4.2. De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een fiets, mag niet meer bedragen dan 1,00 meter. Je kan dit ook terug vinden,
samen met de andere verplichtingen van een fietser op www. wegcode.be
Ieder kind, zowel kinderen van de lagere school als kleuters die met hun fiets naar school komen en de fiets
versierd heeft, krijgt een leuk aandenken.
.

Project Buba & Batma
De winnaars,van de verzamelde ICT—materialen zie je op de foto samen met Jo Coenen een van de bezielers is
van het Buba&Batma project. Hij mocht een cheque ontvangen van €980 van onze vastenactie. In totaal hadden
we ongeveer 44 dozen van 25 kg verzameld wat een extra opbrengst geeft van €250 Jo was zeer aangenaam
verrast en bedankte dan ook iedereen die een steentje heeft bijgedragen .

Inhuldiging insectenhotel
De kinderen van basisschool De Wissel uit Opitter, hebben samen met vrijwilliger Leo en Johan
in het park Itterdal, naast de school, een insectenhotel gebouwd. Samen met Leo , Johan, schepen
Mario Knippenberg, Els Peusens ( Projectmedewerker GrensPark Kempen~Broek ), directie,
leerkrachten en alle kinderen, werd het insectenhotel officieel ingehuldigd.
Dit is een grote appreciatie voor het werk van de
kinderen en een signaal dat de stad Bree het opneemt voor de wilde bijen en hommels. Ze zijn
immers met uitsterven bedreigd maar zijn toch
zeer belangrijk voor de bestuiving van fruit en
groenten.
Deze actie kadert in het project ‘De natuur betrapt
in Kempen~Broek’, een GLE-project (Grote Landschappelijke Eenheden) gesubsidieerd door de provincie
Limburg. Het project is een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, alle terreinbeherende organisaties in Kempen~Broek en de provincie
Limburg.
Kinderen kunnen
nu maandelijks
gaan observeren
van wat er allemaal in het insectenhotel gebeurt.

Sfeerbeelden

