
                WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WELKOM ! WEL-

KOM ! 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 ! 

 

“ Vandaag is de dag 
dat ik eindelijk naar school toe mag 
Ik hang mijn jas bij alle jassen 

Ik zet mijn tas naast ande-
re tassen 

Er is een tafel bij het raam 
met een sticker met mijn 
naam 
Ik ga zitten op mijn eigen 
stoel 
Hoe denk je dat ik mij voel? 
Eerst kwam ik om te wennen 
Dat had ik snel gedaan. 
Nu alle kinderen mij kennen.... 
Wil ik elke dag naar school toe gaan 
We wensen alle kinderen (en ook een beetje de ouders)  
een heel fijn en leerrijk schooljaar!” 

 

*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 korting 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.  

*De z-briefjes kan u dit schooljaar vinden in de agenda van uw kind. . 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.                                                                                 

Beste ouders 

Vzw De Kubus afdeling  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:  

 15sept  29sept  13okt    27okt   10nov  24nov   8dec  22dec     ( 1ste trimester ) 

19jan    2feb    16feb    2mrt  16mrt    30mrt    ( 2de trimester )  

27apr    11mei  25mei  8jun    22jun      ( 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 

 

Voor– en na-schoolse opvang  ‘t Ittertuintje 
Beste ouders, 

Zoals jullie weten is de organisatie van de buitenschoolse opvang Bree 

vanaf 1 september in handen van de stad Bree. 

Contactgegevens locatie ‘t Ittertuintje: 

Kinderopvang ‘t Ittertuintje - Basisschool De Wissel Opitter  

Opitterkiezel 240, 3960 Bree 

Diensthoofd Kim Creemers 

Tel.: 089 848530 - kinderopvang@bree.be 

Openingsuren: 

- 6.30u tot het openingsuur van de school (als de schoolpoort open gaat) 

- na de school tot 18.00u (op aanvraag tot 18.30u) 

- woensdagnamiddag van 12.00u tot 18.00u (op aanvraag tot 18.30u) 

 

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

Info vindt u ook op onze website : www.dewissel-opitter.be via volgende link : 

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

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  

           

 



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      ( ‘t Ittertuintje is open) 

           Woensdag 10  mei 2023           ( ‘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 22 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  Fotograaf : ma 22 mei 2023 

               Schoolfeest voorlopige datum : zo 4 juni 2023     Schoolreis lager : ma 26 juni 2023 

                                                                             Schoolreis kleuter : di 27 juni 2023                                                                                                           

                                        

10. Ouderavonden begin september  !!!!!! 

Kleuters : dinsdag 6 september 2022 

  

        Juf Lieve : 19u00                                                   Juf Reni en juf Elke: 19u00               

        Juf Marleen en juf Elke : 19u30                                  Juf Nele :  20u00    

        Juf Nancy : 19u30 

 

Lager    : donderdag 8 september 2022                         donderdag 15 september 2022 

 

             3de leerjaar : 19u00                                   4de leerjaar 19u00 

             2de leerjaar : 19u30                                   5de leerjaar 19u30 

             1ste leerjaar : 20u00                                  6de leerjaar 20u00 



 

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

Leerkrachtenteam 

KLEUTERAFDELING 

 5 klassen     

 3K : Juf Nele  

 2Kb: Juf Nancy 

 2Ka : Juf Marleen en juf Elke 

  1K : Juf Reni en juf Elke 

  0k : Juf Lieve 

 

Kinderverzorgster : juf  Bea  

Bewegingsopvoeding ; meester Sven  

Extra zorg kleuters : Juf Elke  

Zorgcoördinatie : juf Iris Neel 

 

 

Secretariaat : Monique Bloemen 

Boekhouding : Anny Qwanten 

 

LAGERE SCHOOL 

8 klassen 

1ste leerjaar : Juf Wendy en juf Tessa 

2de leerjaar  A : juf Iris    

2de leerjaar  B  : Meester Brian  

3de leerjaar  A ; Juf Nathalie en juf Tessa 

3de leerjaar  B : juf  Kristel 

4de leerjaar  : juf Anja en juf Lani 

5de leerjaar : juf Miranda , juf Liesbeth en juf Lani 

6de leerjaar : meester Raf   en juf Liesbeth 

Meester Sven :  Bewegingsopvoeding 

 Zorgcoördinatie : juf Iris Neel 

 

  

 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 12 september 2022 ) 


