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Belangrijke data: 

 17/01  Back 2 schoolparty 

 22/01  Rapport lagere school 

 28/01 Inkijkmoment nieuwe 

 kleuters februari 

 29/01 Gedichtendag GC Kadans 

 2/02 Kriebelteam 

 2-3-4/02 Oudercontact  

      lagere school 

 4/02  Pedagogische  

 Studiedag 

13/02 Carnaval 

 6-7/03  Theater 

 28-29  Grootouderfeest 

  Kleuterschool 

 7/06/2015 Schoolfeest 

Beste allemaal 

We hebben een drukke week gehad op school met op woensdag de pedagogische 

studiedag. De leerkrachten hebben een hoop inspiratie opgedaan. Met veel goes-

ting gaan we aan het werk om deze ideeën waar te maken! 

Maar eerst: 

tot morgen op de Back To Schoolparty! 

Meester Roel 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Back To Schoolparty! 
Morgen is het zo ver… als je nog geen kaarten zou 
hebben, geen nood: ook aan de kassa kan je nog 
kaartjes kopen.  
Om 18u30 is er een extra optreden gepland van de 
‘Demogroep Dance Vision’! 
Komt dat zien! Komt dat zien! 
Dansen! Dansen! Dansen! 

BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS: 
Kikkerpret in onze ruimteraket! 
De voorbije week werden we echte astronauten en zijn we met onze raket de 
ruimte in gevlogen. Onze reis is nog lang niet ten einde, er is immers zoveel te 
ontdekken! Volgende week mag je kleuter een steen meebrengen, hier gaan we 
een maanlandschap mee maken in onze zandbak. Klein, groot, hoekig of rond, alles 
is prima! Ook gaan we een gesprekje houden over wat we zeker niet willen achter-
laten als we naar de ruimte zouden vliegen. Op woensdag mag je kleuter hiervoor 
1 voorwerp meebrengen, ’s middags mag het alweer terug mee naar huis. 
Alvast bedankt! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Gezocht kriebelmama’s -en papa’s! 
Voor de hercontrole zijn we op zoek naar enkele bereidwillige helpers. We houden 
een kriebeldag op dinsdag 27 januari in de voormiddag onder begeleiding van de 
verpleegkundige van het CLB. Een volgende controle volgt dan in de week na de 
krokusvakantie. 
Als je kan helpen, graag een mailtje naar Nadia, de voorzitster van de oudervere-
niging: heerennadia@hotmail.com of een seintje aan onze directeur. 



 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Gezocht 
Voor de lessen schrijfdans zijn de kleuterleidsters op zoek naar grote vellen papier 
die aan de witte kant kunnen volgeschreven en geschilderd worden. Bijvoorbeeld 
oude bureau-onderleggers zijn daarvoor heel geschikt. Heeft er iemand nog zoiets 
liggen dat weg mag? Wij kunnen deze goed gebruiken. 

Er gebeuren knappe dingen op Triangel… 
www.vbstriangel.be 

BERICHTEN VOOR DE PIEP-DE-MUIZEKLAS: 
Hallo mama en papa. 
Deze week werken we in ons klasje, rond het sprookje: Goudlokje en de 3 beren. 
Je mag op maandag 14 januari een knuffelbeer mee naar ons klasje nemen. Zet je 
er wel even je naam op?   
Groetjes juf Ann 
 
Beste ouders en vriendjes van de Piep-de-muizeklas, 
Van donderdag 22 tot en met woensdag 28 januari spelen en werken we in de klas 
over “slapen gaan”. 
We gaan een snoezelhoekje maken en het slaapritueel uitwerken. 
Mag je kleuter daarom op vrijdag 23 januari een tandenborstel mee naar school 
brengen en op maandag 26 januari een kussen ?  
is er soms iemand die thuis een lichtje heeft dat figuurtjes op het plafond schijnt 
en dat we voor een weekje mogen lenen? Dat zou fantastisch zijn! 
Hartelijk dank voor je medewerking, 
juf Gerd 


