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Belangrijke data: 

 18/06 Schoolreis Kleuterschool 

 19/06 Wieltjesdag 5 en 6 

 23/06 Schoolreis Lagere School 

 25/06 Finale netbal 

 26/06 Vossenjacht 

 29/06 Proclamatie 6de lj. 

 30/06 Kleuterdiploma (9u) 

 4/07 Klusjesdag 

 

 

 

 

Beste allemaal! 
Van ‘t weekend vieren we weeral feest! Feest voor juf Ann van de Piep-de-
Muizeklas, want zij gaat trouwen!!! Alvast een dikke proficiat juf Ann! 
We vieren ook feest voor de zon, want die doet het weer héél goed! Hopelijk kun-
nen we er nog even van genieten, zo met de schoolreizen voor de boeg. 
Geniet van het weekend! 
Meester Roel 

BERICHT VOOR DE JIP –EN JANNEKESKLAS: 
Hallo Jip en Jannekes, op vrijdagnamiddag 19 juni komt de papa van Lili met zijn 
discobar naar onze klas ! We gaan zingen en swingen en springen,  dansen en 
sjansen, …  
Als je zin hebt mag je helemaal netjes opmaken (je kan je verkleden, schmin-

ken…) en dan zijn we klaar om “naar de disco” te gaan ! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: OPROEP KLUSJESDAG 4 JULI 
We zitten met een hele hoop plannen. Dingen die we op onze school willen realise-
ren, maar die we alleen moeilijk gedaan krijgen. Daarom deze oproep: op zaterdag 
4 juli is het klusjesdag op school. Iedereen die zin heeft mag komen helpen. We 
kunnen schilders gebruiken, een loodgieter, schrijnwerkers, verhuizers, groene 
vingers, maar ook mensen die er graag bij zijn voor de gezelligheid. Kindjes mogen 
meekomen, zij kunnen dan een dagje in de vakantie op school spelen.  
Het zou fijn zijn als we nu al iets horen, 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! 

BERICHTJES VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: 
Schip ahoi piraatjes , 
Nu maandag 15 juni mogen de Mickey-Mousse kleuters als piraat naar school ko-
men. 
Maar je moet daarvoor niet naar de winkel ,een sjaaltje of een strepen t-shirt of 
een kapotte broek is al stoer genoeg !  
Dan gaan we op schattenjacht en wie weet ...  
  
Nog een mededeling... dinsdag gaan we op medisch onderzoek naar Essen, 8 kleu-
ters zijn reeds geweest nl. Diamond ,Axl B, Yoni, Chancci, Saartje, Rinske, Stella 
en Daan    
De overige kleuters gaan dus, mogen we vragen om dinsdagmiddag te blijven eten 
we zijn misschien wat later terug. 
Groetjes juf Ingrid 



MEER FOTO’S VAN DE NIJNTJES, DE UILTJESKLAS, HET VIJFDE EN 
ZESDE LEERJAAR, DE JIP-EN JANNEKESKLAS,… OP ONZE WEBSITE! 

BERICHT VOOR DE NIJNTJES –EN BERENKLAS 
Op donderdag 18 juni houden onze peuters een schoolreis binnen de school! Er 
staan een aantal leuke verrassingen op het programma! Daarom mogen onze peu-
ters die dag hun rugzakjes vullen met een stukjes fruit, een koekje en een klein 
snoepje! Ook speelkledij en gemakkelijke schoenen (kleefstrips of rits) zou leuk 
zijn. We maken er een leuke dag van en kijken er al heel hard naar uit!  
Alvast bedankt! 

BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS EN DE RIKKIKLAS 
Dinsdag gaan we in de voormiddag spelen in het bos bij het crosske. Je kleuter mag 
hiervoor een rugzakje meebrengen met een drankje en een koek. Ons fruit eten we 
dan in de namiddag. Gelieve ook aangepaste speelkledij te voorzien!  
Alvast bedankt! 
Juf Thalia en juf Elise 

BERICHT VOOR HET DERDE LEERJAAR: 
Omdat het donderdag de laatste les lezen met de leesmoeders is, mogen de kin-
deren van het derde en tweede leerjaar een scrabble of junior scrabble meebren-
gen naar school. 

BERICHT VOOR HET DERDE LEERJAAR: 
Een warme oproep aan alle kinderen én hun ouders om thuis even op zoek te gaan 
naar de vier vermiste boeken van de BIB. In de klas kunnen we ze nergens vinden, 
dus misschien thuis…? Alvast bedankt! 


