
 

*Kermis in Opitter 
 

Net zoals vorig jaar gaat de Kermis in Opitter weer door in samenwerking 
met de stad Bree en het Brouwershof. Er zullen verschillende kraampjes 
opgesteld worden vóór het Brouwershof en de stad Bree staat in voor de 
veiligheid door het plaatsen van nadar. De kinderen kunnen polsbandjes 
bekomen aan €5 het stuk. Het spreekt vanzelf dat deze persoonsgebonden 
zijn. Met deze polsbandjes kunnen de kinderen onbeperkt op de paardjes-
molen zowel de zondag als de maandag en dit terwijl de ouders gezellig 
kunnen terrassen. De bandjes kunnen bekomen worden bij  
de juf of meester door cash €5 mee te brengen. Hopelijk worden het   
                        prachtige, zonnige dagen.  
     

                                   * Ziekte 
Juf Liliane ( klierkoorts) en juf Lut ( operatie vanaf  17 mei ) zullen tot het einde van het 
schooljaar vervangen worden door juf Pauline en juf Kelly. We wensen beide juffen veel beter-
schap. 
                      

 * Vzw ‘t Kietelt 
De opbrengst voor vzw ’t Kietelt ( ons vastenproject) heeft dit jaar  €1000 opgebracht.  Aan 
allen een heel hartelijke dank . 
 

                                  * Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op vrijdag 20 mei voor zowel klasfoto’s als individuele foto’s. U bent 
vrij deze foto’s te bestellen.ia 

 

                                                                  * Zeeklassen   

Het 5de en 6de leerjaar vanaf woensdag tot vrijdag op zeeklasse gaan. Ze ‘s morgens al om 
6.30u vertrekken. Je kan hun belevenissen volgen via een  blog op onze website. Ga naar 
www.dewissel-opitter.be ,klik dan op “OVERIGE” in de menubalk en dan zeeklasse 2015-2016  
                                

                                         * Lokale vrije dagn   

Op  10 juni  2016 hebben we onze tweede  lokale vrije dag. De opvang gesloten is. 
 

                                         * Schoolfeest 
Op 19 juni 2016 houden we ons jaarlijks schoolfeest. Als thema hebben we  “ Total Loss in ons 
bos.” Noteer alvast  zondag 19 juni in uw agenda. 
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Autoluwe week 

Beste ouders, 

*Traditiegetrouw schenken we in mei—juni  extra aandacht aan het verkeer . Vermits 

de leerlingen van het  5de en 6de leerjaar op zeeklassen gaan ,hebben zij aandacht 

voor het verkeer in de week van 30 mei tot 3 juni. De kleuters startten maandag en 

werken er de ganse week rond. 

 

Wat gaan we doen ? 

 
Verschillende  behendigheidsoefeningen. 

Lessen verkeer worden aangepast. 

Voor de kleuters woensdag 11 mei : fietsdag 

Voor de leerlingen van de lagere school woensdag  1 juni 2016 met  

                            - versieren van de fiets  

                            - fietswijding 

 

Opening fietsstalling. Op maandag 30 mei gaan we de fietsen plaatsen voor de school 

in de voorziene en afgebakende ruimte. Bedoeling is dat de kleuterfietsen eerst ( kort 

aan de poort) worden geplaatst en dan de leerlingen van het lager. In het begin zal het 

zeker even wennen zijn maar hierdoor hebben onze kinderen meer ruimte om te schui-

len bij regen en is er voldoende schaduw bij mooi weer.  

 

Fiets in orde ? 

1 een fietslicht vooraan (facultatief) 

2 een fietslicht achteraan (facultatief) 

3 witte reflector vooraan 

4 gele of oranje pedaalreflectoren 

5 een rode reflector achteraan 

6 twee remmen (dus een achterrem en een voorrem) 

7 een fietsbel 

8 twee gele of oranje reflectoren per wiel (ofwel een reflecterende wite 
strook langs beide kanten van de banden ofwel beide samen) 
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