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Belangrijke data: 

 25/05 Vrijaf 

 28/05 Sportdag lagere school 

 28-29/05  Grootouderfeest kleuters 

 7/06 Schoolfeest 

 9/06 Geen studie 

 18/06 Schoolreis Kleuterschool 

 23/06 Schoolreis Lagere School 

 26/06 Vossenjacht 

 29/06 Proclamatie 6de lj. 

 30/06 Kleuterdiploma (9u) 

 4/07 Klusjesdag 

 

 

 

 

Beste allemaal! 

 

Na de geslaagde editie van de hand van de leerlingen van het vijfde en zesde leer-

jaar deze week terug een ouderwetse nieuwsbrief. Maar ook deze week weer 

boordevol interessante informatie! En dit voor een lang weekend, want zoals jullie 

weten is het maandag geen school! 

 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR  IEDEREEN: OPROEP KLUSJESDAG 
We zitten met een hele hoop plannen. Dingen die we op onze school willen reali-
seren, maar die we alleen moeilijk gedaan krijgen. Daarom deze oproep: op za-
terdag 4 juli is het klusjesdag op school. Iedereen die zin heeft mag komen hel-
pen. We kunnen schilders gebruiken, een loodgieter, schrijnwerkers, verhuizers, 
groene vingers, maar ook mensen die er graag bij zijn voor de gezelligheid. Kind-
jes mogen meekomen, zij kunnen dan een dagje in de vakantie op school spelen.  
Als je nu al weet dat je kan komen, laat gerust iets weten aan onze directeur 
(directie@vbstriangel.be). Dan kunnen we al een beetje beginnen plannen. Als je 
het op 4 juli ‘s ochtends voelt kriebelen en toch nog wil komen, aarzel niet en 
wees meer dan welkom! We maken er een gezellige dag van! 
Alvast een dikke dankjewel van alle kinderen en leerkrachten van onze school! 

BERICHT VOOR DE KLEUTERSCHOOL: GROOTOUDERFEEST 
Donderdag en vrijdag verwachten we de grootouders op ons grootouderfeest. Ze 
kunnen genieten van een voorstelling met dansjes van onze kleuters. De kleuters 
spelen 3 keer mee. Om 9 uur gaan de deuren van onze turnzaal open, om 9u30 zal 
de eerste klas ons podium betreden. 
Na de voorstelling staat er natuurlijk 
een tasje koffie klaar voor de oma’s en 
opa’s. De kinderen kunnen afgehaald 
worden op de gewone schooluren, dus 
om 11u55 en om 15u40.  
Maar ook de mama’s en papa’s mogen 
genieten van onze dansjes, tijdens het 
schoolfeest op 7 juni doen we het nog 
eens over voor iedereen die wil komen 
kijken! 



 

 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: SPORTDAG! 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
De sportdag van de lagere school zal doorgaan in het recreatiedomein ‘De 
Mosten’ in Meer op donderdag 28 mei. Het zal een heel avontuurlijke sportdag 
zijn waarin de leerlingen verschillende proeven voorgeschoteld krijgen. De leer-
lingen zullen begeleid worden door begeleiders van het Buitenspel-team. Buiten-
spel is de organisatie die mee in staat voor onze sportdag. De leerkrachten zullen 
ook telkens hun eigen klas mee begeleiden. 
We vertrekken ’s morgens met de bus om 8u40 en we zijn terug op school om 
15u40. 
 
Het 1ste en 2de leerjaar zal worden opgesplitst in groepen en hun sportdag bestaat 
uit een groot spellencircuit en een spoorzoekerstocht. 
Het 3de en 4de leerjaar wordt ook opgesplitst in verschillende groepjes en zij doen 
eerst een vikingspel en nadien hebben ze nog verschillende proeven waarin avon-
tuur en groepsgeest centraal staan. 
Het 5de en 6de leerjaar zal in vier groepen worden opgesplitst en zij hebben een 
Avonturendag bestaande uit tal van activiteiten waarin de groepen het tegen el-
kaar opnemen. 
 
Tijdens de middag kunnen de leerlingen hun boterhammen opeten en bij minder 
goed weer kunnen we ook met heel de school binnen plaats nemen. De school 
biedt alle leerlingen ook 1 drankje aan ’s middags. 
 
Wat moeten de leerlingen meenemen? 

- boterhammen 

- fruit en/of koek 

- voldoende drinken 

- sportieve kledij dragen 

- volledige reservekledij meenemen 

- handdoek 

- zwembroek of badpak (voor spelletjes aan het water, er wordt niet gezwommen) 

 

Sportieve groeten, 

De leerkrachten van Triangel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: volgend schooljaar… 
Het lijkt nog héél ver weg, maar voor de agenda’s toch al even enkele data geven 
voor het volgende schooljaar. We starten het schooljaar al in augustus: op donder-
dag 27 augustus is het tussen 17u30 en 18u30 kijkdag in alle klassen van onze 
school. Dan kan je al eens kennismaken met de nieuwe juf of meester samen met 
je mama of papa. Dit is zo voor de kleuters én de lagere school. Tussen 16 uur en 
17u30 zijn alle nieuwe kleuters en leerlingen welkom voor een rondleiding door-
heen hun nieuwe school. 
De eerste algemene oudercontacten steken we dit jaar in een nieuw jasje: zij vin-
den plaats op dinsdagavond 8 september voor de lagere school en dinsdagavond 15 
september voor de kleuterschool. 
Welkom... 


