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Belangrijke data: 

 23/06 Schoolreis Lagere School 

 25/06 Finale netbal 

 26/06 Vossenjacht 

 29/06 Viering einde schooljaar 

 29/06 Proclamatie 6de lj. 

 30/06 Kleuterdiploma (9u) 

 30/06 Klassenruil lagere school 

 30/06 11u55 Einde van het 

   schooljaar 

 4/07 Klusjesdag 

 

 

 

 

Beste allemaal! 
De tijd vliegt nogal, de laatste volledige week van het schooljaar staat al voor de 
deur. We zullen snel moeten zijn om nog even te genieten van elkaars gezelschap 
voor de vakantie begint. Dat zullen we zeker en vast doen deze week, want we 
hebben nog een fijn programma. Tot maandag! 
Geniet van het weekend! 
Meester Roel 
 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: VOSSENJACHT 

Hallo kids van de lagere school,  
Op vrijdag 26 juni  organiseren wij voor jullie onze jaarlijkse vossenjacht, in het 
teken van het jaarthema “ SAMen de wereld rond! 
Tijdens deze namiddag gaan wij, net als vorig jaar met elkaar in een heuse com-
petitie erg leuke activiteiten doen! Wij zijn al benieuwd naar de winnende ploeg 
die aan de haal gaat met de wisselbeker…! 

Om er voor te zorgen dat je niks van deze competitie gaat 
missen is het aangeraden om op school te blijven eten, zo-
dat jullie om 13.00 uur stipt naar het chiroplein kunnen ver-
trekken.   
Graag meebrengen:   
Reservekledij en handdoek (waterspelletjes) 
Regenjasje bij slecht(er) weer 
Wij hebben er heel veel zin in, om er samen met jullie een 
super leuke namiddag van te maken! Tot dan! 

Stemmen kan nog tem zondag 21/06 op: 
www.fietsgemeente2015.be/wuustwezel 
 

  

 BERICHT VOOR DE KLEUTERSCHOOL: VOSSENJACHT 
Hallo lieve kleutertjes,  
Op vrijdag 26 juni is het dan eindelijk weer zover…   Wij spe-
len met jullie een hele voormiddag super leuke spelletjes 
tijdens onze “WERELDSE VOSSENJACHT”. 
Denken jullie eraan om gemakkelijke kleedjes aan te trekken 
die vuil mogen worden tijdens deze speelvoormiddag?! Doe 
ook zeker gemakkelijke stapschoenen aan! 
Wij hebben er heel veel zin in, graag tot dan! 



BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUIZEKLAS: 
DANKJEWEL! 
Bedankt...lieve Piep de Muisjes, juf Gerd, 
ouders en alle collega's voor jullie talrijke 
opkomst tijdens onze kerkviering. 
Bedankt...voor jullie stalende lach, bloeme-
tjes, wensen en cadeautjes. 
Bedankt...lieve vriendjes voor jullie guitige 
snoetjes tijdens het 'regenboogdansje', dit 
vonden Tom en ik geweldig! 
Bedankt...voor de appelboom, deze heeft 
ondertussen al een speciaal plekje gekregen 
in onze tuin. 
Bedankt...iedereen voor al-
les, een dag dat Tom, Lise en 
ik nooit zullen vergeten! 
 

BERICHT VOOR HET DERDE EN VIERDE LEERJAAR: UILENBOS 
We gaan op donderdagnamiddag met alle leerlingen van het derde en vierde leer-
jaar naar het Uilenbos! En we gaan met de fiets! Zorgen jullie daarom dat jullie die 
dag met de fiets naar school komen en dat je fiets goed in orde is?! Je mag ook een 
rugzakje meebrengen met drinken en een koek of fruit.  

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: STUDIE 
Deze week is er géén studie. We hebben dus de laatste keer studie achter de rug 
voor dit schooljaar. Volgend jaar zijn we er weer... 

ONZE KLEUTERS OP SCHOOLREIS…  
               FOTO’S VIND JE OP ONZE WEBSITE! 
                          WWW.VBSTRIANGEL.BE 

BERICHT VOOR IEDEREEN: EINDPROJECT TECHNIEK 
Wist je dat?  
- … De leerlingen van het 6de  leerjaar helemaal klaar zijn met hun eindwerk van 
techniek?! 
- … Alle kinderen (en ook de ouders) deze knappe 'droomtuinen' kunnen bezichtigen 
op donderdag 25 juni?! 
- … Het voor de kids al kan tijdens de laatste speeltijd?! 
- … de ouders zullen moeten wachten tot de schoolbel gaat?! 
- … zij dan natuurlijk ook meer dan welkom zijn om te komen kijken?! 
- … Wij alvast vinden dat de leerlingen van het zesde leerjaar superknap hebben ge-
werkt? 


