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Belangrijke data: 

 9/11 Instap 5 nieuwe peuters 

 10/11 Laatste dag voor bestellingen Oudervereniging! 

 11/11 Geen school: wapenstilstand 

 12/11 Zwemmen 1 en 2 

 14/11 Lichtstoet 

 16-17-1819/11 

 Oudercontact Lagere School 

 19/11 Schaatsen Lagere School 

 20/11 Workshop gedichten 5de lj. 

 24/11 Geen studie 

 25/11 Zwemmen 1 en 2 (8u25 BIB) 

 26/11 Zwemmen 1 en 2 

 27/11 Sint op bezoek in de school 

 

 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: VERSLAG LEERLINGENRAAD 
Met z’n zessen waren ze, de verkozen leden uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar 
voor de nieuwe leerlingenraad. Allemaal meisjes, die onder deskundige leiding van 
juf Miep en meester Roel (de jongen in het gezelschap) vergaderden over enkele the-
ma’s die hen elke dag aanbelangen op onze school. De inrichting van de ‘voortuin’, 
het klimaat op de speelplaats, de toiletten. Ze hebben het mandaat om hiermee 
naar de klas terug te gaan en daar te brainstormen over leuke ideeën en oplossingen. 
Maar ze hadden ook een heleboel eigen voorstellen waarmee de juffen en de mees-
ters aan de slag kunnen. Het ene idee al wat gemakkelijker dan het andere… Maar 
we doen ons best! Beloofd! 

Oudercomite De Toren lanceert hun jaarlijkse verkoop van zoete lekkernijen! Samen met jullie 

sparen we voor ons nieuw project:  

 

“ de heraanleg van het voorplein van onze school Triangel”. 

 

Helpen jullie mee om dit project voor onze kinderen te realiseren?  
Wij ontvangen graag jullie bestelbonnetjes met gepast geld ten laatste op  

          dinsdag 10 november 2015.  

Wil je graag nog meer bestelbonnen? Je kan ze terugvinden op de website van de school! 

Op donderdag 26 november 2015 komt al het lekkers met jullie kids mee  naar huis ! 

O ja… wij belonen dit schooljaar onze 3 beste verkoopstalenten met een leuke verrassing…! 

Dankjewel en een fijne herfstvakantie! 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS EN EIGENLIJK OOK VOOR IEDEREEN: 
De juffen van de Mickey Mouseklas zijn op zoek naar  
* heel veel kurkenstoppen van cava of champagne 
* een versleten Senseo koffiemachine die er toch nog goed uitziet. 
Breng maar naar de Mickey Mouseklas 
Dank je wel alvast! 

Beste allemaal 
De eerste twee maanden, 9 weken, 42 schooldagen 
van het schooljaar zijn al voorbij. Tijd voor een 
welverdiende herfstvakantie! Ik wens jullie graag 
allemaal een fijne, rustige week. Even uitblazen, 
want op maandag 9 november vliegen we er terug 
in met precies 302 kinderen op onze school! 
Tot dan! 
Groetjes, 
meester Roel 



BERICHT VOOR ALLE CHAUFFEURS: 
Graag wil ik bij deze eerste donkere dagen nog 
eens de aandacht vragen van alle weggebrui-
kers. Er worden heel wat onveilige situaties ge-
signaleerd in onze schoolomgeving die het recht-
streekse gevolg zijn van de weggebruikers zelf. 
Verkeerd parkeren, onvoldoende afstand hou-
den, geen rekening houden met… 
Wees alsjeblief hoffelijk in het verkeer, hou rekening met elkaar en zorg zo samen 
voor een veilige schoolomgeving! DANKJEWEL! 

BERICHT VOOR  DE KLEUTERSCHOOL: FLUO-FRUITDAG! 
Beste kleuters, mama’s en papa’s, 

Naar aanleiding van ons jaarthema: ‘Laat je zien’, lanceren we vanaf woensdag 18 

november 2015 een fluo-actie voor onze kleutertjes! 

Woensdag wordt vanaf dan, niet enkel “Fruitjesdag”, maar ook “Fluodag”! 
Wat gaan we doen? 
Onze kleuters moeten vanaf dan elke woensdag hun FLUOhesje aandoen! 
Zo kunnen ze in de klas een stempel verdienen op ‘Sam’, de verkeerslang. 
Natuurlijk mag je ook elke dag je FLUO dragen, dat vinden we nog leuker! 
Omdat sommige kleutertjes nog te klein zijn om hier zelf aan te denken, vragen we 

natuurlijk aan jullie, de ‘mama’s en papa’s om hierbij stil te staan!  

WOENSDAG = FLUO-FRUITDAG 
Zo kunnen onze kleuters ook ‘gezien worden’!! 
Vergeet zeker de fluo niet van naam te voorzien! 

Indien uw kleuter nog geen fluo heeft, onze 

school heeft er zeker nog wel in de aanbieding 
voor de prijs van 5 euro!  

En voor de lagere school?  
Daarvoor is het ELKE DAG FlUODAG!  

BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUIZEKLAS: 
Beste ouders,  
Kunt u tegen donderdag, 12 november foto's van de grootouders meegeven? Zo kan 
uw kleuter er over vertellen in de klas. Schrijf er voor alle zekerheid de naam van 
uw kleuter even op en ook hoe ze de grootouders aanspreken.   
Bedankt, Juf Ann 

BERICHT VOOR HET EERSTE LEERJAAR: 
Als je in de vakantie door het bos of in het park wandelt en je ziet nog wat kastan-
jes, eikels of beukennootjes liggen met hun huisjes, neem ze dan maar mee. Maan-
dag na de vakantie mag je ze dan mee naar onze klas brengen. Ook de bladeren mag 
je meebrengen. 
Groetjes, Juf Ann  


