
Beste ouders, 

Les geven aan kinderen blijft een zeer boeiende job. 
Wanneer leerkrachten zich gesteund voelen door een 
heleboel mensen: ouders, collega’s, ouderraad, 
schoolbestuur...dan geeft dit hen de moed om met 
enthousiasme verder te werken aan het belangrijkste 
doel van basisschool De Wissel: de kinderen alle 
kansen geven om zich op alle vlakken te ontplooien. 

We willen jullie dan ook van harte uitnodigen op 
onze kersthappening op vrijdag 23 december.  In de 
klassen kan u dan vanaf 15.00u een bezoekje bren-
gen. Onze ouderraad heeft weer een mooie activiteit 
voor onze kinderen gezorgd. In de voormiddag is er 
voor onze kleuters animatie met theater-artiest Jahon 
met zijn programma “Geheimen”. Namiddag is dit 
programma aangepast aan de kinderen van de lagere 
school . In onze polyvalente zaal en buiten , is er een 

drankje en een hapje voorzien 
met standjes. Het gehele pro-
gramma vindt u op de achterzij-
de. Alle kinderen van het 1ste tot het 
6de leerjaar hebben kerstkaarten ge-
maakt.  Deze kunnen gekocht worden 
voor €0,50. We schenken de opbrengst 
dan ook aan een goed doel nl. het kin-
derkankerfonds en dit tijdens de 
“warmste week” van Studio Brussel. 
Hopelijk wordt het een gezellig onder-
onsje in een leuke kerstsfeer.  
 
Het rapport zal donderdag 22 december afgehaald kun-
nen worden vanaf 15.30u.  

U kan het uur van voorkeur aanduiden via  het invulstrookje 
hier beneden. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om het 
rapport af te halen, dan krijgt uw zoon of dochter het rap-
port vrijdag mee. De kleuterafdeling zal op een later tijdstip 
oudercontacten houden. 

We danken iedereen zowel ouders, collega’s, ouderraad, 
team opvang, gemachtigde opzichters en schoolbestuur voor 
hun enthousiaste inzet voor onze school. Met dit gegeven 
kunnen we dan ook weer een jaartje verder werken en onze 
kinderen alle kansen geven en wensen leerkrachten en di-
rectie jullie allen een             

                  

Zalig Kerstmis en 
een Gelukkig  

 2017 

Een fijn einde jaar gewenst ! 

Jaargang 15, editie 3 

December 2016 

   NIEUWSBRIEF 
          DE WISSEL OPITTER 

Opitterkiezel 240A, 3960 Bree– Opitter 

  Tel : 089864353   Fax: 089572751                                                          email : info@dewissel-opitter.be 

                                   www.dewissel-opitter.be 

  

KERSTVAKANTIE 

VAN 26/12/16  

tot en met   8/01/17 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

De ouders van ......................................... wensen contact te nemen met :   ( aanduiden met een kruisje ) 

- O :    Donderdag 22 december komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om    .....uur bij de 

           klasleraar . 

- O :    Donderdag 22 december komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om    .....uur bij de 

           leerkracht bewegingsopvoeding.( Meester Sven ) 

- O :    Donderdag 22 december komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om    .....uur bij de 

           zorgcoördinator.( Juf Anne-Marie ) 



 

        


