
                                   TERUG naar   SCHOOL 

* Het was vandaag een blij weerzien voor vele kleuters, 

leerlingen, ouders, kleuterleidsters, leerkrachten en an-

dere medewerkers van De Wissel. Het was ook een 

spannende dag voor onze nieuwe kleutertjes, eersteklas-

sers en nieuwe leerlingen in de lagere school. We hopen 

dat iedereen zich vlug thuis zal voelen op onze school. 

 We zouden u  dit schooljaar nog  graag vele malen wil-

len begroeten “om samen school “ te maken.  

Een van onze prioriteiten is de bouw van  4 nieuwe 

klaslokalen.  We hopen de aanbesteding begin septem-

ber te realiseren zodat we januari - februari kunnen star-

ten met de bouw..  

*  Wij heten Juf Sarah Housen en juf Renate Pennings ( vervangt juf Sarah tijdens haar zwangerschap) als nieu-

we leerkrachten,hartelijk welkom op onze school.  

* Door de nieuwe wetgeving is ons schoolreglement op verschil-

lende plaatsen aangepast. U kan het  vernieuwde schoolreglement 

vinden op onze website bij de link informatie en dan infobrochu-

re.( www.dewissel-opitter.be/infobrochure ) Wenst u een papie-

ren versie, brengt u ons secretariaat even op de hoogte en die 

bezorgt u één. In bijlage hebben we de jaarlijkse bijdrageregeling 

en dient u voor akkoord het vernieuwde schoolreglement te teke-

nen. ( liefst zo snel mogelijk aan de juf of meester afgeven )       

Op de volgende bladzijden vindt u de verdeling 

van de leerkrachten per klas en data in verband 

met : oudercontacten,  bibliotheek, zwemmen en andere activitei-

ten.      

                                       Directeur : Peter Vangeloven 

Beste ouders 

Maandactiviteiten 

Vrij Katholiek Basisonderwijs           Tel :089864353 
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 NIEUWSBRIEF 

Di 01/09 : start schooljaar.                   

Wo 02/09 : oudercontact : Kleuters 

                  : Eucharistieviering  11.00u 

Do 03/09 : oudercontact 1ste ,2de en 3de 

                   leerjaar. 

 Do10/09 : zwemmen 

                  oudercontact  : 4de,5de en 

                   6de leerjaar 

Di 15/09 : Bibliotheek 

Wo 16/09 : Voetbal SVS 

Do 24/09 : veldloop 

                 : zwemmen 

12/09 tot 20/09: Week van de sportclub 

  Denk eraan !!!!!! 

Pedagogische studiedag op 

Woensdag 30 september 2015 



INFO( zie ook op onze website bij info) 
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Data zwemmen 

Bibliotheekbezoek + data 

Lager—en  kleuterondewijs: Telkens de donderdag van de 2de week  

 

10 sept  24 sept  8 okt    22 okt     19 nov     3 dec    17 dec      ( 1ste trimester ) 

14 jan     28 jan    25 feb        10 mrt    24 mrt            ( 2de trimester )  

21 apr     19 mei     2 jun    16 jun    ( 3de trimester ) 

 

Vertrek 5de en 6de en 5-jarige kleuters : 13.10u                  Terug  14.15u      

                             Vertrek 1ste en 2de lj : 13.40u                   Terug  14.45u 

                             Vertrek 3de en 4de lj : 14.10u                  Terug  15.15u 

Voor– en na-schoolse opvang   
Beste ouders, 

Voor- en naschoolse opvang ‘t Ittertuintje heet ook dit schooljaar alle  

kinderen  van harte welkom in de opvang. Net zoals  vorig schooljaar 

willen we benadrukken dat het heel belangrijk is om tijdig te reserveren 

en zeker ook om  te annuleren. Bij  misbruik zullen er boetes 

aangerekend worden vermits er, volgens de regels van Kind & Gezin, 

voldoende personeelsleden aanwezig dienen te zijn. We hopen hier op 

uw begrip.Er moet ook rekening gehouden worden met maandelijkse of 

jaarlijkse reserveringen, indien de kinderen dan niet aanwezig zijn moet 

er vanzelfsprekend ook een annulatie doorgegeven worden via mail of op het speciale reserveringsnummer : 

0470637243 

De eerste week  is reserveren niet nodig ( liefst wel ….), vanaf de tweede week dienen de reserveringen ten laat-

ste woensdagavond !!!!!!!(van de week ervoor, dus nu woensdagavond ) binnengebracht te zijn in ‘t Itter-

tuintje of  via mail :  ittertuintje@dewissel-opitter.be . Het opvangteam wenst alle kinderen  en hun ouders een 

heel fijn schooljaar toe.   Groetjes  Bianca, Marleen, Sonja V, Cindy J, Anke, Inge,  Els , Cindy K, Peter. 

Al enkele jaren brengen we per bus ( deze is gratis voor onze kinderen ) maandelijks een bezoek aan de bibliotheek van 

Bree. Ook dit schooljaar gebeurt dit op dezelfde manier. De klasuitleningen  voor onze school hebben plaats op de 2de of 

3de dinsdag van de maand. Het bibliotheekpersoneel helpt de kinderen bij het inleveren/uitlenen van de materialen en 

helpt hen eventueel bij het kiezen van een geschikt boek. 

Voor onze school zijn het de volgende data :   15 september 2015           12 januari 2016           10 mei 2010 

                                                                        13 oktober 2015                16 februari 2016          Inleveren boeken:      

                                                                        17 november 2015             15 maart 2016             13 juni 2016 

                                                                        15 december 2015              12 april 2016 



 

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 dinsdag 1 september 2015 

2. Vrije dagen van het eerste trimester 

 pedagogische studiedag : woensdag 30 september 2015 

           herfstvakantie: van maandag 2 november tot en met zondag 8 november 2015  

           wapenstilstand:  woensdag 11 november 2015 

3. Kerstvakantie 

 van maandag 21 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 

4. Vrije dagen van het tweede trimester         

 krokusvakantie van maandag 8 februari 2016 tot en met zondag 14 februari  2016     

           pedagogische studiedag ;  maandag 18 januari 2016  

5. Paasvakantie 

 van maandag  28 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016 

 

6. Vrije dagen van het derde trimester 

 maandag 2 mei 2016 (lokale vrije dag)  

 donderdag 5 mei 2016 (O.-H.-Hemelvaart) 

 vrijdag 6 mei 2016 (brugdag) 

 maandag 16 mei 2016  (Pinkstermaandag) 

 Vrijdag 10 juni 2016 ( lokale vrije dag ) 

 

7. Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten (vrije dagen voor de leerlingen) 

 Woensdag 30 september 2015, maandag 18 januari 2016 

8. De zomervakantie begint voor de kinderen op donderdag 30 juni 2016 om 12.00u 

9. Enkele datums om te onthouden :                                 

             week van de smaak: 12/11 /2015 tot 22/11 /2015         kienavond: 26 februari  2016      

              pizza dag : 20/11/2015        

10. Oudercontacten begin september !!!!!!!!!!!!!!!!  

  Woensdag 2 september      Donderdag 3 september     Donderdag 10 september 

 

 

 

                  

  

Kalender van de vakantiedagen voor het schooljaar 2015-2016 

19.00u : Juf Lieve ( 2,5 jarigen ) 

             Juf Reni ( 3 jarigen )      

             Juf  Nancy ( 4 jarigen b)       

19.00u : Juf Liliane (3) 

              

19.00u : Meester Raf ( 6) 

               

19.30u : Juf Marleen (4jarigen a) 

              

19.30u : Juf Iris ( 2a) 

               Juf Nathalie ( 2b) 

19.30u : Juf Miranda ( 5) 

              

20.00u : Juf Nele ( 5 jarigen a ) 

            :Juf Renate ( 5 jarigen b)                             

20.00u: Juf Marina ( 1 a ) 

             Juf Wendy ( 1 b)              

20.00u : Juf Anja ( 4 a ) 

              Juf Lut ( 4b) 



 

Samenstelling schoolraad: 
 
Vertegenwoordiging personeel : Raf Martens ( voorzitter ), Miranda Jacobs, Nele Van Thienen 
Vertegenwoordiging ouders : Wendy  Eerlings , Nicole Arts ( secretaris )en Marieke Tijskens  
Vertegenwoordiging uit het socio-economisch milieu : niet ingevuld           

Kleuters 

2,5 jarigen: juf Lieve Colaers  

3-jarigen en SES- beleid : juf Reni Peeters  

4 -jarigen A: juf Marleen Neyens  

4 –jarigen B: juf Nancy Cillen 

5-jarigen A: juf Nele Van Thienen  

5-jarigen B: juf Sarah Housen 

Meester Sven Janssen : Leerkracht bewegingsopvoeding kleuters 

Kinderverzorgster : Arlette Corstjens 

Lagere school 

1ste leerjaar A: juf Marina Neyens  1ste leerjaar B : juf Wendy Kerkhofs 

2de leerjaar A :  juf Iris Bosmans   2de  leerjaar B . juf Nathalie Wetzels   

3de leerjaar A: juf Liliane Martens   

4de leerjaar A:  juf Anja Corstjens  4de leerjaar B : juf Lut Smolders 

5de leerjaar A : juf Miranda Jacobs  

6de leerjaar A : meester Raf Martens 

Algemene Zorgcoördinatie: juf Anne-Marie Stoffels .  

 Zorg extra : meester Sven Janssen 

                 Leerkracht bewegingsopvoeding lager: Meester Sven Janssen 

                 ICT , preventie  : Geert Vandebroek 

                 Secretariaat : Monique Bloemen  

                 Directie : Peter Vangeloven  

Leerkrachtenteam 


