
  

Nieuwsbrief 
Kerstvakantie Jaargang 5, nr 16 

Belangrijke data: 

 5/01  Instap nieuwe kleuters 

 5-6/01 Kriebeldagen 

 14/01  Pedagogische studiedag 

 17/01  Back 2 schoolparty 

 22/01  Rapport lagere school 

 4/02  Pedagogische studiedag 

 6-7/03  Theater 

 28-29  Grootouderfeest 

  Kleuterschool 

 7/06/2015 Schoolfeest 

 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: overlijden vader van juf Myriam 
We melden u het droevige bericht dat de vader van juf Myriam vorige week is 
gestorven. We wensen juf Myriam en haar familie sterkte toe in deze donkere 
dagen.  

Beste allemaal 

Op deze laatste vrijdag voor de kerstvakantie wil ik iedereen uiter-

aard het allerbeste wensen. Een gezellige, rustige kersttijd en een 

feestelijk oudjaar! 

En voor het nieuwe jaar een grabbel van al het moois voor iedereen! 

Geniet van de vakantie en tot 2015! 

Meester Roel 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: verloren voorwerpen 
In de gang van de Uiltjesklas en het tweede leerjaar puilt de kapstok uit van verlo-
ren voorwerpen. Als je nog iets mist, kom snel een kijkje nemen. Spullen die niet 
weg zijn voor het einde van januari schenken we aan een goed doel. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Soep op de stoep 
Dinsdag kookten we met z’n allen een heleboel soep. Wel 199 liter die we woens-
dag verkochten ten voordele van de actie ‘Soep op de 
stoep’. We haalden zo 813.08 euro op waarmee steunen 
we de acties van welzijnszorg steunen om de armoede in 
eigen land en in eigen streek te helpen bestrijden. Dat is 
maar liefst 176 euro meer dan vorig jaar! Meer info over 
deze actie lees je op deze websi-

te: www.soepopdestoep.be. 

DANKJEWEL! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Kriebeldagen 
Op maandag 5 en dinsdag 6 januari houden we twee ‘kriebeldagen’ op school. Een 
kriebelteam van mama’s controleren dan alle kinderen van de school. Iedereen zal 
dan ook een brief meekrijgen met de mededeling of er neten, luizen of helemaal 
niet is gevonden. Als iedereen in de kerstvakantie nog een keertje goed contro-
leert en indien nodig behandeld, kunnen we die vervelende beestjes misschien de 
school uit helpen?! Op de website van de school kan je een handig filmpje vinden 
dat kan helpen bij de behandeling!  

Zie: http://www.vbstriangel.be/school/praktisch/luizenbeleid/ 

http://www.soepopdestoep.be/


 

 

 

 
Hallo little kids, kids, ouders, familie en vrienden, iedereen van Wuustwezel en omstreken die zich graag amuseert,  

Op zaterdag 17 januari 2015 is het weer zover; dan gaan we fuiven 

op de ‘Back to school party 7’ 

Voor de little kids (alle kleutertjes) start het feest al om 14.30 u en 

het duurt tot 16 u. Trek je mooiste verkleedkleren aan om mee te 

dansen met onze speciale gasten.   

Daarna feesten de kids (lagere schoolkinderen) van 16 u tot 19 u 

tijdens de spetterende discoshow. 

Dit wordt dansen op coole muziek met verrassende spelletjes. 

Echt een onvergetelijke dag waar iedereen zich te pletter gaat 

amuseren!  

’s Avonds is het party-time voor de ouders, familie en vrienden. 

Vanaf 21 u. is iedereen welkom voor een fantastisch optreden van 

‘Sold Out’. Zij brengen ambiance als geen ander met hun mix van 

rock en pop covers die jong en oud kan smaken. En terecht!! Zij 

brengen natuurlijk, zoals wordt verwacht, stevige krakers en sfeer-

volle ballades, die elkaar in een harmonieus tempo afwisselen. Na 

het optreden volgt er een after-party met DJ PAT. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Oudercontact kleuterschool 
Het oudercontact dat gepland was voor januari wordt verzet naar de week van 16 
tem 19 maart. Op één van deze dagen zult u dus de juffen van uw kleuter kunnen 
spreken over de ontwikkelingen van uw kind. Wilt u eerder een gesprekje, dan 
kunt u uiteraard altijd een afspraak maken! 

BERICHT VOOR HET VIERDE LEERJAAR: dinosaurussen 
Na de kerstvakantie leren we 2 weken over dinosaurussen. 
Indien je thuis boeken, spelletjes, speelgoeddino’s of ander materiaal hebt  
in verband met dit thema, mag je dat mee naar de klas brengen.  
(Schrijf er wel je naam op.) 

BERICHT VOOR IEDEREEN: SVS Hockey 
De ploeg van leerlingen die afgelopen woensdag deelnam aan het SVS Hockeytor-
nooi won de Fair-Play trofee. Dat is natuurlijk de mooiste prijs die er bestaat en 
we zijn apetrots op hen! Een foto van deze sportieve Triangel-kids vind je op Face-
book en op de website. 


