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Belangrijke data: 

 13/01 Inkijkmoment nieuwe kinderen 

 15/01 Wieltjesdag 5 en 6 

 16/01 Back2Schoolparty 

 18/01 Geen studie! 

 20/01 Pedagogische studiedag 

 22/01 Wieltjesdag 1 en 2 

 25-26-27-28/01 
 Oudercontact Lagere school 

 26/01 Toneel 5 en 6 

 1/02 Instap nieuwe kleuters 

 2/02 Info-avond secundair onderwijs 6 

 4/02 Pannenkoeken-feest oudervereniging! 

 05/02 Carnaval 

 8-12/02  
 Krokusvakantie 

 5/02 Dikke truiendag 

 20/03 Ontbijtmanden 

 04/06 Schoolfeest (op zaterdag!) 
 
 
 
 

BERICHT VOOR IEDEREEN: OM NIET TE VERGETEN 

Uitzonderlijk zal er op maandag 18 januari geen studie zijn. Dus niet volgende maan-

dag, maar de week erna. De juffen en meesters van onze school hebben samen met 

de collega’s van de scholengemeenschap een studie-vergadering over het M-decreet. 

Diezelfde week woensdag 20 januari is er geen school. Dan hebben de leerkrachten 

een pedagogische studiedag. We gaan een zelfevaluatie maken over het vak gods-

dienst. Dat is een opdracht die we hebben gekregen van de inspectie die binnenkort 

bij ons op school zal komen om het vak godsdienst te bekijken.  

Beste allemaal 

Allereerst voor iedereen een fantastisch leuk en warm 2016 gewenst!  

Laten we er met z’n allen iets moois van maken! 

Graag wil ik ook de 10 nieuwe kleutertjes verwelkomen die deze week 

hun eerste stapjes gezet hebben van hun schoolcarrière. We heten ook 

een nieuwe vriend welkom in de Mickey Mouseklas én een nieuwe leerling 

in ons zesde leerjaar! Dat maakt dat we afgelopen maandag met 314 ge-

start zijn op Basisschool Triangel! Da’s een hele (toffe) bende! 

De volgende weken staat er heel wat op het programma: de fuif natuurlijk 

volgende week, een vrije dag voor de kinderen en over 4 weekjes alweer 

carnaval met 2 dagen feest! Amai, en dan is ‘t alweer vakantie... 

Tot maandag! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: FEESTJE!!! 

Voor de achtste keer al organiseert onze geweldige 

oudervereniging de niet te missen 

BACK TO SCHOOLPARTY! 

Fuiven op school doen we dit jaar op zaterdag 16 

januari. Voor alle kleuters is er de Little Kidsparty 

van 14u tot 15u30 met speciale gasten. Daarna fees-

ten de kids (lagere school) van 16u tot 19u tijdens 

een spetterende discoshow met als thema “Black & 

White”.  ’s Avonds is het dan zover voor de ouders, 

familie en vrienden. Vanaf 21 u is iedereen welkom 

voor niet zomaar een coverband, maar wel voor de 

beste van de Benelux! Barking Bruce heeft een erg 

sterke live-reputatie en zij zullen er dan ook voor 

zorgen dat het dak eraf gaat! Na het optreden volgt 

nog een after-party met TMS Sound. Jiehoew! 



BERICHT VOOR DE JIP –EN JANNEKESKLAS: HATCHIE! EEN ZAKDOEKJE ALSJEBLIEF... 

Hallo Jip en Jannekes, 

Hatchie ! Hatchie !! 

Is daar iemand ziek ? 

Jip en jannekes jullie  mogen op donderdag 14 januari allemaal 1 plukdoos (volle 

graag) mee naar school brengen, daar gaan we mee knutselen. De kleuters bren-

gen de volle doos terug mee naar huis. 

Mama, papa, willen jullie wel de naam van je kleuter aan de onderkant van de doos 

zetten a.u.b. ? Dank u 

Gezonde groetjes, 

Juf Zana, juf Leen  

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: GEBOORTEKAARTJES 
Deze week werken we rond het thema "Baby'tjes" in onze klas. Spannend, want héél 

binnenkort worden Achiel en Jelle weer grote broer, joepie! Maandag mag je kleuter 

zijn/haar geboortekaartje meebrengen, deze gaan we samen bekijken in ons kringe-

tje! 

Alvast bedankt! 

Groetjes, juf Elise 

BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUIZEKLAS: TANDEN POETSEN 

Hallo,  deze week werken we rond het thema: "zelfredzaamheid". We gaan onze neus 

flink leren snuiten, onze jas zelf aandoen, kleurenspelletjes en telspelletjes spelen 

en ook zelfs onze tanden poetsen in de klas! Daarom mag je op maandag 11 januari 

je tandenborstel mee naar de klas nemen, een spoelbekertje en tandpasta mag je 

ook meegeven. 's Avonds krijg je dit allemaal terug mee hoor!  

“DRIEKONINGEN, DRIEKONINGEN, GEEF MIJ NEN 

NIEUWEN HOED…” 

De kleuters van de Jip-en Jannekesklas en de 

Mickey Mouseklas gingen zingen, daarvoor moes-

ten ze eerst even gaan oefenen tijdens de verga-

dering van allemaal directeurs. Die vonden dat 

het wel goed was. Toen konden ze gaan zingen 

voor de kerststal. Jammer die die ondertussen 

alweer is verdwenen... 

BERICHT VOOR IEDEREEN: FLUO! 

De donkere dagen zijn nog niet voorbij, dus wil ik nog eens iedereen herinneren aan 

ons jaar thema: LAAT JE ZIEN! Ook in het verkeer. Het is eigenlijk elke dag fluo-dag, 

maar voor de kleuters is het speciaal élke woensdag FLUO-FRUIT-DAG! 

Niet vergeten hé! 


