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Einde schooljaar

In dit nummer:

Einde schooljaar

1

Vakantiekalender
Zwemmen

2
Het einde van dit schooljaar is alweer in
3 zicht. Er werd dit schooljaar veel van jullie,
3 de leerlingen en onze leerkrachten verwacht

Bibliotheek

Beste ouders,

3 in deze moeilijke “corona” periodes. Ik mag
wel met fierheid zeggen dat jullie dit allemaal
Leerlingenraad
4 super hebben opgelost. Hopelijk kunnen we
op een normale manier opstarten in september. We zullen jullie zeker op tijd hierover verwittigen. Toch blikken we al
een eindje vooruit. De planning van de schoolorganisatie en vakantiekalender voor het volgend schooljaar is zo goed als rond. Dus, aan het eind
van zo’n schooljaar, rest mij alleen nog iedereen, die bijgedragen heeft om
er een goed schooljaar van te maken, oprecht te bedanken: leerlingen,
leerkrachten, echtgenoten van leerkrachten, secretaresses, onderhoudspersoneel, schoolbestuur, ouders, grootouders, ouderraad, eetzaalmoekes,
zwemmoekes, gemachtigde opzichters, vrienden en kennissen. Aan allen
hartelijk dank om er voor onze school te zijn.
Verloren voorwerpen

6: Meester Raf en ondersteuning Juf Liesbeth en juf
Iris Neel
Bewegingsopvoeding : Meester Sven
Zorgcoördinator : Juf Anne-Marie
Extra zorg : juf Lani
Ondersteuning nieuwe leerkrachten: Meester Raf
Beleidsondersteuning : Meester Raf
Vakbondsafgevaardigde : Juf Kristel
OPGELET !!!

We beschikken voor volgend schooljaar over 4 voltijdse leerkrachten. Juf
Reni en juf Marleen gaan deeltijds werken.

De verdeling van de leerlingen gebeurt in onderling
overleg met de huidige klastitularissen en de toekomstige klastitularissen. Deze verdeling is bindend en er
wordt niet meer van afgeweken. Ieder schooljaar
wordt dit opnieuw bekeken en kan de klasverdeling
veranderen. Inschrijvingen tijdens de zomer worden
per klas bekeken. We trachten een gezonde verdeling
te verkrijgen en vertrouwen op de expertise van onze
leerkrachten. Deze week zullen de kinderen weten bij
welke juf of meester ze volgend schooljaar in de klas
zitten.

0k : Juf Lieve

MIDDAGPAUZE

1k: Juf Reni (1/2) en juf Elke

De vergoedingen tijdens de middagpauze blijven behouden. Vanaf donderdag 1 september 2022 betaalt
u een bijdrage van € 0.25 per keer of u kan kiezen
voor een jaarlijkse bijdrage van €25. U ontvangt hiervoor in 2023 een attest voor de belastingen.( aanslagjaar 2022 ) In september ontvangt u een invulformulier. De middagpauze is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders niet in de mogelijkheid zijn om ‘s middags de kinderen op te vangen.

Klasverdeling kleuters:

2ka : Juf Marleen (1/2) en juf Elke en juf Nancy
2kb : Juf Nancy
3k: Juf Nele
Bewegingsopvoeding : Meester Sven
Zorgcoördinator : Juf Anne-Marie
Extra zorg kleuters : Juf Elke
Klasverdeling lagere afdeling:
In de lagere afdeling is er een volledige splitsing van het 2de en 3de leerjaar. De andere leerjaren krijgen een deeltijds ondersteunende leerkracht.
1 : Juf Wendy (4/5) en ondersteuning Juf Tessa
2A : Juf Iris
2B : Meester Brian
3A : Juf Nathalie ( 4/5) en ondersteuning juf Tessa
3B : Juf Kristel
4 : Juf Anja( 4/5) en ondersteuning juf Lani
5 : Juf Miranda(4/5) en ondersteuning juf Liesbeth en juf Lani

OPGELET !!!!
De kinderen hebben donderdag, 30 juni vrijaf
vanaf 12u00!!!!
Het Ittertuintje is open, hier gelden dan de tarieven van een woensdagnamiddag.
Wel reserveren a.u.b.
Op onze website www.dewissel-opitter.be kan je
onze nieuwsbrief via het tabblad “ informatie”
evenals alle ander info binnenkort bekijken.

Vakantiekalender schooljaar 2022-2023
1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Donderdag 1 september 2022
2. Vrije dagen van het eerste trimester
Woensdag 5 oktober 2022 ( pedagogische studiedag)( ‘t Ittertuintje is open )
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Woensdag 23 november 2022 ( pedagogische studiedag)( ‘t Ittertuintje is open )
Dinsdag 6 december 2022: lokale vrije dag: (‘t Ittertuintje is open )
3. Kerstvakantie
Van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
4. Vrije dagen van het tweede trimester
Vrijdag 27 januari 2023 ( lokale vrije dag ) (‘t Ittertuintje is open )
Krokusvakantie van maandag 20 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023
5. Paasvakantie
Van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023
6. Vrije dagen van het derde trimester
Maandag 1 mei 2023 Feest van de arbeid
Woensdag 10 mei 2023 ( pedagogische studiedag)( ‘t Ittertuintje is open )
Donderdag 18 mei 2023 (O.-H. Hemelvaart)
Vrijdag 19 mei 2023 (Brugdag)
Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)
7. Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten (vrije dagen voor de leerlingen)
Woensdag 5 oktober 2022

( ’t Ittertuintje is open )

Woensdag 23 november 2022
Woensdag 10 mei 2023

( ‘t Ittertuintje is open)
( ‘t Ittertuintje is open)

8. De zomervakantie begint voor de kinderen op vrijdag 30 juni 2022 om

12.00u

( ‘t ittertuintje is open zoals op een woensdag)

9. Enkele datums om te onthouden :
Foto’s maken kalender ouderraad : 1 september 2022
Scholenveldloop : do 20 september 2022

Dag van de sportclub : wo 28 september 2022

Start week van de smaak: do 17 nov 2022

pizzadag: vr 25 nov 2022

Kienavond: voorlopige datum : 10 februari 2023
Schoolfeest voorlopige datum : zo 4 juni 2023

10. Ouderavonden begin september !!!!!!
Kleuters : dinsdag 6 september 2022
Juf Lieve : 19u00
Juf Marleen en juf Elke : 19u30
Juf Nancy : 19u30
Lager

: donderdag 8 september 2022

Juf Reni en juf Elke: 19u00
Juf Nele : 20u00
donderdag 15 september 2022

3de leerjaar : 19u00

4de leerjaar 19u00

2de leerjaar : 19u30

5de leerjaar 19u30

1ste leerjaar : 20u00

6de leerjaar 20u00

Zwemmen schooljaar 2022-2023
Lager- en kleuterondewijs:
15sept 29sept 13okt
16feb

27okt 10nov 24nov 8dec 22dec

19jan

2feb

2mrt 16mrt

27apr

11mei 25mei 8jun

22jun

30mrt

( 1ste trimester )

( 2de trimester )

( 3de trimester )

Vertrek 5-jarige kleuters en 3de leerjaar

: 10.40u

Terug 11.45u

Vertrek 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

Bibliotheek schooljaar 2022-2023
Data telkens op donderdag. :

15 sept, 13 okt, 17 nov, 15 dec

: 1ste trimester

19 jan, 16 febr, 16 ma,

: 2de trimester

20 apr, 25 mei, 20 jun ( dinsdag) ( ophalen boeken )

: 3de trimester

Verloren voorwerpen

Leerlingenraad en APB’ers

