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Belangrijke data: 

 19-20-21-22/10 Oudercontact  

       Kleuterschool 

 21/10 ‘LABO’ 3de 

 22/10 Project dodendraad 6de lj 

 23/10 Dag van de jeugdbeweging 

 23/10 Wieltjesdag 3 en 4 

 26/10 Meester op de fiets  

 1ste,2de en 3de lj 

 28/10 Zwemmen 1 en 2 (8u25 BIB) 

 29/10 Zwemmen 1 en 2 

 29/10 Medisch schooltoezicht 3de lj. 

 29/10 Vergadering oudervereniging 

 30/10 Herfstspel Lagere school 

 Vakantie... 

 

 

 

 

 

 
Beste allemaal 
Volgende week staat voor de ouders van onze kleuters het eerste 
oudercontact op het programma. De juffen maken graag tijd voor 
jullie voor een babbel over de ontwikkelingen van jullie kind. Voor 
de lagere school staat het oudercontact gepland in de tweede week 
na de herfstvakantie. Dan hebben de leerlingen ook hun eerste rap-
port al gehad, want dat krijgen ze mee naar huis op donderdag 
voor de vakantie.  
Graag vermeld ik nog een leuk nieuwtje voor uw agenda: op zondag 
20 maart brengen de juffen en meesters ontbijtmanden aan huis. 
Een mooi vaderdagscadeau of een vroeg paasontbijtje? Meer infor-
matie volgt zeker nog! 
Prettig (herfst-)weekend! 
Meester Roel 
 

BERICHT VOOR IEDEREEN DIE NAAR DE STUDIE GAAT:  
Goed nieuws voor leerlingen die naar de studie (wil) gaan en daarna naar Stekelbees 
moet. Vanaf maandag 9 november, da’s de maandag na de herfstvakantie, zorgt Gust 
Verhelst voor een veilige begeleiding van de school naar Stekelbees na de studie. 
Hopelijk kunnen we zo voor enkele kinderen het verschil maken. 
Met een welgemeende dankjewel aan Gust én aan de oudervereniging die zich hierin 
heeft vastgebeten en zo mee voor een oplossing heeft kunnen zorgen! 

BERICHT VOOR DE JIP –EN JANNEKESKLAS:  
Hallo herfstsstapper,  
De Jip en Jannekes willen er wel eens even tussenuit !! 
We gaan een frisse neus ophalen in de natuur !  
Op maandag 19 oktober trekken we er op uit. We maken een herfstwandeling door 
het park en gaan op zoek naar al het moois dat de natuur ons geeft. En misschien, ja 
misschien, …komen we ook wel een …kaboutertje tegen… 
Daarom mogen de kleuters op maandag 19 oktober  een mandje of tasje meebren-
gen om hun herfstschatten in te verzamelen. 
We doen ook best onze laarzen aan en speelkleren die vuil mogen worden ! 
Groetjes? juf Leen 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: 
Jullie mogen deze maandag (19 oktober) een knuffel meebrengen. Het moet wel een 
dier zijn dat in het bos woont. 
Zoeken maar  
Juf Leen 



BERICHT VOOR IEDEREEN: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
Vrijdag is het de ‘Dag van de jeugdbeweging’. Tussen 6u30 en 8u30 kunnen leden en 
leid(st)ers van de Wuustwezelse jeugdbewegingen gratis aanschuiven voor het     
ontbijtbuffet aan het gemeentehuis. Die dag verwachten we ook iedereen die in een 
jeugdbeweging zit in hun uniform op school, want dat mag je gerust LATEN ZIEN!  

BERICHT VOOR DE STERRETJESKLAS:  
Beste ouders en sterretjes, 
De herfst is in het land. Dat zien en voelen we al goed. Maar dit willen wij ook wel 
eens van dichtbij bekijken. Daarom gaan we op woensdag 21 oktober, bij goed weer, 
naar het park. De kleuters mogen die dag regenlaarzen aandoen en een plastiek zak-
je meebrengen. Zo kunnen we in het park leuke dingen verzamelen en kunnen we 
daarmee de herfst in onze klas brengen. 
Groetjes, Juf Joyce   

BERICHT VOOR  DE BERENKLAS: 
Maandag gaan we wandelen in het park! Zorgen jullie voor makkelijke schoenen en 
een lege plastic zak? 
Indien het maandag te slecht weer is, gaan we op dinsdag! 
Alvast bedankt! 
Groetjes, juf Elise 

BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUISKLAS: 
Onze vriendjes mogen op donderdag 22 oktober verschillende herfstvruchten mee 
naar de klas brengen. Bv: (gedroogde) bladeren, beukennootjes, kastanjes, eikels, 
maiskolven, ... 
Alvast bedankt, juf Ann  

BERICHT VOOR IEDEREEN: 
Er staan een massa nieuwe foto’s in het foto-
boek op de website! Neem snel een kijkje! 
 
http://www.vbstriangel.be/fotos/ 


