
 

 

Beste ouders, 
 

Verkeersveiligheid 

De veiligheid aan de schoolpoort en de 
weg naar school en terug is voor ons van 
het grootste belang. Noortje Zoons, 
onze wijkagente, heeft dan ook bij het 
begin van dit schooljaar al een fietscon-
trole gedaan. Het spreekt vanzelf dat 
de fiets wettelijk in orde moet zijn. De 
veiligheid is voor ons een prioriteit, dus 
laat de fiets herstellen als uw kind een 
briefje van de wijkagent heeft gekre-
gen. 

We zijn nog steeds heel fier dat, in on-
ze school, alle kinderen die met de fiets 
naar school komen een vestje en een 
helm dragen. Het is heel belangrijk dat 
iedereen dit ook doet. Mag ik dan ook 
vragen om hier extra aandacht aan te 
besteden. Mocht de helm of het vestje 
kapot zijn, kan u dit steeds melden op het secretariaat en worden deze kosteloos vervangen. 

 

Nieuwbouw 

De architect van de huidige gebouwen, Jef Vandekerkhof, heeft ook voor de nieuwbouw opdracht gekregen om de plannen te teke-

nen. Hij is nu zover dat het dossier  naar Brussel kan opgestuurd worden om de nodige goedkeuringen en subsidie te krijgen. Het 

gaat om een bouw van twee kleuterklassen en twee klassen voor het lager onderwijs. Vermits het ruimtelijk uitvoeringsplan van 

Opitter ons de mogelijkheid biedt om achter de klassen van juf  Lieve en juf Reni te bouwen, kunnen we, toekomstgericht ,alle 

kinderen van Opitter de mogelijkheid bieden om in Opitter zelf,naar school te gaan en kunnen we onze capaciteit uitbreiden. De 

stad Bree helpt ons door de gronden in erfpacht te geven samen met een renteloze lening     

van €100000, waarvoor hartelijk dank. Ik houd jullie verder  op de hoogte. Het spreekt      

vanzelf dat de opbrengst van onze kienavond ( 6 februari ) en ons schoolfeest ( 7 juni ) naar 

de inrichting van deze lokalen gaat. 

Ziekte !!!!!! 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een     medisch 

attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, 

een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een zie-

kenhuis of een erkend labo. Voor een afwezigheid wegens ziekte tijdens de week onmiddellijk 

vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie,  is 

ook steeds een medisch attest vereist.  ( Dit is enkel nodig voor de leerplichtige kinderen 

dus meestal enkel voor het lager onderwijs. ) Verdere uitleg, vindt u op onze website bij in-

formatie en dan infobrochure. 
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SFEERBEELDEN 



 

 

Op vrijdag 3 oktober om 15.30 uur lieten minstens 400 scholen naar 

aanleiding van de dag van de leerkracht de schoolbel rinkelen. Onze 

school was er een van. 

De bel luidde als teken van solidariteit met alle kinderen die versto-

ken blijven van het recht op onderwijs en met alle leerkrachten 

overal ter wereld die elke dag en vaak in moeilijke omstandigheden, 

het beste van zichzelf geven.  

Met dit belmoment werden ook de wereldleiders herinnerd aan hun 

engagement in het kader van de Millenniumdoelstellingen. Eén van 

die doelen is basisonderwijs garanderen voor alle kinderen. Onder-

wijs is immers een hefboom voor ontwikkeling en gelijke kansen.  

Beste ouders, 

We willen dit schooljaar tegemoet komen aan ouders die, tijdens 

pedagogische studiedagen, geen opvang vinden voor hun 

kinderen. Omdat we niet weten wie er gebruik van wil maken , 

is er een bijgevoegd inschrijvingsformulier. Vul dit extra in, ook 

als je reeds ingeschreven had per maand of jaar. Het kan ook via 

de normale wekelijkse manier. Indien je maandelijks of jaarlijks 

hebt ingeschreven en je wil geen gebruik maken van de opvang, 

tijdens deze pedagogische studiedag, gelieve dan ook te annuleren. Van het moment dat we 

voldoende leerlingen hebben ( meer dan 5 ) voor die dag zal de kinderopvang op 22 oktober 

doorgaan.( van 07u00 tot 18.00u ) Dus snel reageren. De ingeschreven kinderen zullen  op de 

hoogte gebracht worden of  er al dan niet opvang is die dag.  

Mag ik ook met aandrang vragen dat er bij de wekelijkse reservering zeker tijdig , dit wil 

zeggen ten laatste donderdagavond van de week die volgt, schriftelijk ( per mail : itter-

tuintje@dewissel-opitter.be ) of de papieren versie ( afgeven op de opvang )wordt door-

gegeven. Het GSM nr. : 0470637243 dient enkel voor reservering en annulatie bij drin-

gende gevallen. Bij een nieuw schooljaar dienen de jaarlijkse aanvragen ook vernieuwd te 

worden. Het is  belangrijk dat, zowel bij de wekelijkse, maandelijkse als jaarlijkse reserver-

ingen, anulaties tijdig worden doorgegeven. Wij zijn gebonden aan de richtlijnen van Kind & 

Gezin en dienen, naargelang het aantal kinderen, voldoende personeel te voorzien. Ik dank u 

voor uw begrip. 

………………………………………………………………. 

Naam : …………………………………. Klas : ……………... 

Zal woensdag 22 oktober aanwezig zijn op de opvang  

     van : …...u……     tot : …...u……                                                          

Handtekening :  

( Gelieven dit papiertje af te geven aan de juf of meester of via de wekelijkse aanvraag ,mail of papier versie,                                        

voor vrijdag 17 oktober 2014 )  

Aanvragen die later gebeuren worden niet meer aanvaard ! 

SAVED BY THE BELL 

AFSPRAKEN ‘T ITTERTUINTJE 



 

 

 

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) 

Marika  Flipkens :maatschappelijk werkster ( marika.flipkens@vclblimburg.be ) 

Lisbeth Van de broek: Schoolarts (lisbeth.vandebroek@vclblimburg.be) 

 

Contactpersonen: 

Kleuterklassen: Petra Vandistel en Martine Vanhove 

1ste tem 4de leerjaar: Petra Vandistel 

5de en 6de leerjaar: Marika Flipkens 

 

Werking CLB :  

Zie schoolreglement  en website www.dewissel-opitter.be/infobrochure 

 

 

Do: 09/10 : Zwemmen 

Ma:13/10 : Alles met de bal ; 3de en  

                   4de lj  

Di: 14/10 :  Bibliotheek     

                  Theater 1ste + 2de leerjaar 

Wo: 15/10 : Inschrijfdag nieuwe   

                   kleuters 

Do 16 / 10 : Herfstwandeling 1st, 2de 

                   en 3de leerjaar 

Ma 20/10 : Herfstwandeling 4de ,5de  

                  en 6de leerjaar 

Wo 22/10 : Pedagogische studiedag 

 

Do 23/10 : Zwemmen  

 

Pedagogische studiedag: 

Woensdag 22 oktober 2014 

Herfstvakantie : 

Maandag 27 oktober tot en 

met zondag 2 november 

Maandkalender OKTOBER 

School– en studietoelagen 

 Gaat je kind naar school? Vraag dan een school– of studietoelage aan de 

Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hoge-

school en universiteit. En je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Je 

aanvraag indienen kan van 1 augustus 2014 tot en met 1 juni 2015. Het 

bedrag dat je kan ontvangen is 92,20 euro voor het kleuteronderwijs en 

tussen 103,72 en 155,58 euro voor het lager onderwijs meestal afhankelijk 

van je gezinsinkomen.  

Heb je hulp nodig bij het invullen ? Maak een afspraak met Monique onze 

secretaresse en we helpen je bij het invullen van de papieren. Verdere info 

bekom je via : www.studietoelegen.be of bel 1700                                                                                          

 

http://www.clbbreepeer.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GjWzUEVNgttv8M&tbnid=c5zp3mGEsFRKkM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.kuurne.be%2Fleren%2Ftoelagen%2Fstudietoelagen&ei=4-AzVILdNqKV7AahmIGADA&psig=AFQjCNE7S6EC44Eu4fFaJs-A6x0nF

