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Een fijn einde jaar gewenst !
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 20 december.
In de klassen kan u dan vanaf 15.00u de kinderen
komen ophalen om samen een bezoekje te brengen
aan onze gezellige kerstmarkt. Onze ouderraad heeft
weer mooie activiteiten voor onze kinderen gezorgd.
Frank Daenen , illustrator van kinderboeken, komt in
de klas van de kleuters. Leerlingen van de onderbouw kiezen tijdens de voormiddag 4 van de 6 workshops (slijm, kaarshouders, krimpfolie, flesjes decoreren, dromenvangers, armbandjes)
Leerlingen van de
bovenbouw hebben
voormiddag of namiddag een workshop circustechnieken. In onze polyvalente zaal en
buiten is er een
drankje ( alles aan
€1) en een hapje
voorzien met standjes. Het gehele pro-

gramma vindt u op de volgende bladzijden. Alle kinderen
zowel kleuters als kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar
hebben knutselwerkjes en kerstcadeautjes gemaakt of wafels gebakken. Deze kunnen gekocht worden. We schenken
de opbrengst dan ook aan een goed doel nl. het kinderkankerfonds en dit tijdens de “warmste week” van Studio Brussel.
Hopelijk wordt het een gezellig onderonsje in een leuke
kerstsfeer.
We danken iedereen zowel ouders, collega’s, ouderraad,
team eetzaal, 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. Leerkrachten
en directie wensen jullie allen een

Zalig Kerstmis
en een Gelukkig

KERSTVAKANTIE

2020

VAN 23/12/19
tot en met 5/01/20

Je kan de centjes nog tot vrijdag 20 december op onze
school binnen brengen. Heel hartelijk dank !!

Ittertuintje wenst u een prachtig einde jaar
Alle personeelsleden van het Ittertuintje wensen u en uw kinderen een prachtig einde jaar. . We trachten zeker een opvang te
zijn waar ieder kind graag aanwezig is en gedurende enkele uren
zich kan amuseren. We hebben voldoende speelmaterialen aangekocht om dit te kunnen realiseren. Ook is er een samenwerking met de stad Bree betreffende de sportsnack en ander activiteiten die plaats hebben tijdens de opvang. Toch nog enkele aandachtspunten.

Sportsnack : Indien jullie gebruik maken van de opvang na
de sportsnack gelieve dan zeker ook te reserveren.


Kinderen die een activiteit hebben in de sporthal “Itterdal “( voetbal, tafeltennis, ……) mogen terug
naar de opvang komen, indien nodig. In alle andere gevallen is dit niet toegestaan en worden de kinderen uitgeschreven en kunnen ze die dag niet meer naar de opvang komen, best wel even contact nemen met de verantwoordelijke.



Huiswerk: Er is een ruimte voorzien voor huiswerk te maken, echter kunnen de personeelsleden dit
niet begeleiden mits er nog heel veel ander kinderen aanwezig zijn. Wel kunnen enkele grotere kinderen , indien nodig, hulp bieden.



De kinderen dienen door de ouders of volwassene begeleid te worden tot in de opvang zodat de registratie dan kan gebeuren. Bij het afhalen dienen de kinderen eerst op te ruimen en dan wordt de “uit”
registratie gedaan. Het is niet de bedoeling dat kinderen in de opvang al aangekleed worden om een of
andere sport- of andere activiteit uit te oefenen, dit is de opdracht van de ouder.



Let zeker ook op om tijdig te annuleren en te reserveren



Betaal zeker alle achterstallige facturen van 2019 zo krijg je een volledig attest voor de belastingen
aanslagjaar 2019 !



Mochten er problemen of vragen zijn mag u me steeds contacteren.
( Peter Vangeloven, verantwoordelijke Ittertuintje)

Verloren voorwerpen

Je kan de verloren voorwerpen in de
gang tegenover de klas van juf Marina
en bij de klas van juf Nele vinden. Na
de kerstvakantie schenken we de kleren aan een goed doel.

