
                WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! 

Wij wensen alle kinderen… groot, heel groot en nog een beetje klein,  

alle leerkrachten ...jong, piepjong en niet meer zo jong en alle ouders  

een heel fijn, leerrijk en onvergetelijk schooljaar toe ! 

Na twee maanden vakantie en rust, komt onze school De Wissel Opitter, 
weer tot leven. We mochten vandaag immers een 260 tal frisse, uitgeruste, 
nieuwsgierige en enthousiaste leerlingen verwelkomen.  
We danken alle ouders die ons hun kinderen toevertrouwen. Ja, we zijn blij 
dat we mogen helpen bij de opvoeding van uw kinderen. We doen ons best 
om er weer een geslaagd schooljaar van te maken.  
Een nieuwe juf, een nieuwe klas, nieuwe klasgenootjes, nieuwe boeken en 

schriften, nieuw,nieuw …..! Alles een beetje 
nieuw… en dat is lekker spannend!  

*In deze nieuwsbrief kan u weer inschrijven voor het middagtoezicht. U kan kiezen om 

het bedrag volledig te betalen ( €25 per jaar  voor 37 weken, dit is een aanzienlijke kor-

ting als uw kinderen iedere dag gebruik maken van de middagopvang) of per keer 

(€0.25). U krijgt ook een attest voor de belastingen ,van het betaalde bedrag.  

*Bijgevoegd vindt u ook een blad met z-briefjes . Deze kunnen enkel gebruikt worden bij 

ziekte. 

*We gaan dit schooljaar,net zoals vorig jaar, naar de bibliotheek op donderdag .( zie ver-

der) Ook het zwemmen gaat door op donderdag. 

*  In bijlage hebben we ook de jaarlijkse bijdrageregeling  

*  U kan ons secretariaat steeds contacteren tijdens de schooluren op tel : 089864353 of 

via  mail : admin.dewissel@dekubus-bree.                                                                                 

                       NIEUW  !!!!!  NIEUW !!!!!! NIEUW !!!!!!   NIEUW !!!!! 

 
KRAANTJESWATER IS GEZOND !!!!!!!!! 
Vanaf dit schooljaar bieden we geen drank meer aan in de eetzaal. De ouderraad heeft 
jullie kind een dopperfles geschonken vandaar dat water overal op onze school te krijgen 
is om bij te vullen, ook ‘s middags. We hebben buiten nu ook twee werkende drankfon-

teinen. We vragen om de dopperfles te vullen met water, ook thuis. Het is de bedoeling dat enkel de dopperfles 
of een andere drinkfles gebruikt wordt, dus zeker geen tetrabrikjes of andere 
dranken zoals bijv. capri-sun meegeven.  De leerlingen mogen tijdens of tussen 
de lessen in de klas gebruik maken van hun drinkfles. Alvast heel hartelijk dank 
voor uw medewerking. 
 
LOGO 
Samen met de ouderraad hebben we ook gezocht naar een nieuw logo voor onze 
school. Ik denk dat het resultaat er mag zijn en dit dankzij                                                 
Joris van Don't eat the cat  
 
NIEUWE SPEELPLAATS 
Dankzij de samenwerking met onze ouderraad hebben we een prachtige speel-
plaats kunnen creëren tussen de oude bouw en de nieuwe bouw. Een dikke profi-
ciat aan Meester Sven en zijn team. U heeft deze al kunnen bezichtigen of krijgt 
de mogelijkheid tijdens de oudercontacten. 

Beste ouders 

Vrij Katholiek Basisonderwijs           Tel :089864353  
       DE WISSEL   Opitter                Fax: 089572751  
Opitterkiezel 240A    e-mail : admin.dewissel@dekubus-bree.be 
3960 Bree—Opitter               www.dewissel-opitter.be 
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INFO( zie ook op onze website bij informatie) 

Data zwemmen 

Bibliotheekbezoek + data 

 

Lager—en  kleuterondewijs:  

5 sept     19 sept  3 okt    17 okt   14 nov   28 nov  12 dec     ( 1ste trimester ) 

9 jan     6 feb    20 feb     5 mrt  19 mrt    2 apr         ( 2de trimester )  

30 apr   14 mei   28 mei    11 jun     25 jun                       ( 3de trimester ) 

                             Vertrek   5-jarige A kleuters  en 3de leerjaar       : 10.40u       Terug  11.45u      

                             Vertrek   5-jarige B kleuters  en 2de leerjaar       : 13.10u        Terug  14.15u 

                             Vertrek  1ste leerjaar  en 6de leerjaar                  : 13.40u       Terug 14.45u 

                             Vertrek  4de leerjaar  en  5de leerjaar                  : 14.10u        Terug  15.15u 

Voor– en na-schoolse opvang  ‘t Ittertuintje 
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 niet naleving is er een administratieve 

boete van €2.  U kan zelf annuleren tot 6u30 ‘s morgens voor de 

morgenopvang van die dag en tot 12u00 ‘s middags voor de avon-

dopvang. Indien u toch nog buiten deze tijden wenst te annuleren, 

kan dit enkel bij ziekte van het kind of door omstandigeheden op 

uw werk. Dit dient u dan te melden via mail ittertuintje@dewissel-

opitter.be.  

U kan  reserveren en annuleren  via Kwandoo . Zie het huishoudelijk reglement op onze website en meer uileg 

over reserveren en annuleren en het aanmaken van een account :  

                               http://dewissel-opitter.be/t-ittertuintje/ 

Helaas nemen we ook afscheid van Bianca en Karin. We wensen hen heel veel succes in hun verdere loopbaan. 

We verwelkomen Ingrid, Maria en Iris in ons  team. 

 

Het opvangteam wenst alle kinderen  en hun ouders een heel fijn schooljaar toe.   

 Groetjes  Marleen, Cindy , Nicole,  Ingrid, Maria ,Iris en Peter 

 

Data telkens op donderdag. :         19 sept, 17 okt, 21 nov, 19 dec                                         : 1ste trimester 

                                                     16 jan, 20 febr, 19 ma,                                                       : 2de trimester 

                                                     23 apr, 14 mei, 16 jun ( dinsdag) ( ophalen boeken)           : 3de trimester  

           



1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 Maandag 2 september 2019 

2. Vrije dagen van het eerste trimester 

 Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019 

           Vrijdag 6 december 2019 ( lokale verlofdag ) ( ‘t Ittertuintje is gesloten ) 

3. Kerstvakantie 

 Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 

4. Vrije dagen van het tweede trimester 
 Donderdag 23 januari 2020 ( pedagogische studiedag ) ( ‘t Ittertuintje is open ) 

 Vrijdag 24 januari 2020 ( lokale vrije dag ) (‘t Ittertuintje is gesloten ) 

 Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 t.e.m. zondag 1 maart 2020 

5. Paasvakantie 

 Van maandag  6 april 2020 tot en met zondag  19 april 2020  

6. Vrije dagen van het derde trimester 

           Vrijdag 1 mei 2020 (Feest van de Arbeid) 

           Donderdag 21 mei 2020 (O.-H. Hemelvaart)  

           Vrijdag 22 mei 2020 (Brugdag) 

           Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag) 

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

           Donderdag 23 januari 2020 ( ‘t Ittertuintje is open) 

           Woensdag 13 mei 2020 ( ‘t Ittertuintje is open) 

8. De zomervakantie begint voor de kinderen op dinsdag 30 juni 2020 om 12.00u 

9. Enkele datums om te onthouden : 
 Grootouderdag (kleuters): do 24 oktober 2019  

Start week van de smaak: do 14 nov 2019    pizzadag: vr 22 nov 2019   
 Kienavond: vrij 7 februari 2020    

Sportdag kleuters :  9 maart 2020     sportdag lager :  8 mei 2020 ( 5de en 6de ) 
Sportdag lager; 7 mei 2019 ( 1st tot 4de )    fotograaf : 5 mei 2019 
Zeeklasse lager: 18 – 20 mei 2020                schoolfeest: zo 7 juni 2020 
                                                                                     

 

10. Oudercontacten begin september   

Kleuters : woensdag 4 september 2019 

Lieve : 19u00        

Reni en Elke: 19u00 

Marleen en Lara : 19u30     

Nele :  20u00    

Nancy: 20u00 

  

 1ste, 2de en 3de leerjaar : donderdag 5 september 2019 

3de  lj : 19u00  2de  lj : 19.30u  1ste lj : 20.00u 

  

 4de, 5de, en 6de leerjaar : donderdag 12 september 2019 

6de lj : 19.00u  5de lj :  19.30u  4de  lj : 20.00u 

Vakantiekalender schooljaar 2019-2020 



 

Samenstelling schoolraad: 
 
Vertegenwoordiging personeel : Raf Martens ( voorzitter ), Miranda Jacobs, Nele Van Thienen 
Vertegenwoordiging ouders : Britt van de Kimmenade, Daphne Van Bogget( secretaris), Bart 
Broekmans 
Vertegenwoordiging uit het socio-economisch milieu : niet ingevuld           

Leerkrachtenteam 

KLEUTERAFDELING 

 5 klassen     

 3Ka : Juf Nele  

 3Kb: Juf Nancy 

 2Ka : Juf Marleen en juf Lara 

  1K : Juf Reni en juf Elke 

  0k : Juf Lieve 

 

Kinderverzorgster : juf Arlette  

Bewegingsopvoeding ; meester Sven en juf Elke 

Extra zorg kleuters : Juf Elke en juf Lara 

Zorgcoördinatie : juf Anne-Marie. 

 

 

Secretariaat : Monique Bloemen 

Boekhouding : Anny Qwanten 

 

LAGERE SCHOOL 

8 klassen 

1ste leerjaar A: Juf Marina 

1ste leerjaar B : Juf Wendy  

2de leerjaar  : juf Iris    

3de leerjaar A : Juf Nathalie  

3de leerjaar B ; Meester Brian 

4de leerjaar A : juf Anja  

4de leerjaar B : juf Kristel 

5de leerjaar : juf Miranda en juf Liesbeth 

6de leerjaar : meester Raf   en juf Liesbeth 

Meester Sven :  Bewegingsopvoeding 

 Zorgcoördinatie : juf Anne-Marie   

 

 Lereranplatform : Inge Kessels 

 Directie : Peter Vangeloven 

MIDDAG TOEZICHT 

Mijn zoon of  dochter , ………………………………………., klas ………...betaalt                           

middagtoezicht : 

                                 Het volledige schooljaar  voor  € 25    O  ( aanduiden met een kruisje ) 

                                                                Per keer  € 0.25    O  ( aanduiden met een kruisje ) 

                                                                                            Handtekening  : …………………….. 

( terug te bezorgen aan de juf of meester ten laatste maandag 16 september 2019 ) 


