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Belangrijke data: 

 11/04 Instap nieuwe kleuters 

 12/04 Kriebelteam! 

 15/04 Kunst in het vierde leerjaar  

 17/04 Doe-mee-dag in het eerste leerjaar 

 18-21/04 
 Oudercontacten Lagere School 

 19/04 Geen studie 

 20/04 Zwerfvuilactie 

 24/04 Vormsel 

 26/04 Feest voor juf Miep! 

 02/05 Vrije dag 

 04/06 Schoolfeest (op zaterdag!) 

 25/08 Kijkdag in de nieuwe klas 
 
 

BERICHT VOOR HET ZESDE LEERJAAR:  

Jongens en meisjes, 

Onze beren hebben ondertussen al echt wat vorm gekregen. Graag tegen 15 april een 

oude (wollen) sok meebrengen. Er mogen gaatjes in staan, we hebben enkel de 'hals' 

van de sok nodig. 

Bedankt voor de toffe maanden samen in de klas en veel succes  

in het laatste trimester! Tot ziens en zeker geen vaarwel! 

juf Mieke 

BERICHT VAN HET VIJFDE LEERJAAR: G-SPORT 

Op donderdag 24 maart zijn wij naar de sporthal geweest om kennis te maken met  

G - sport. Dit zijn sporten voor mensen met een beperking. We hebben zitbadminton 

gedaan, torbal (voor blinden), dovensport en rolstoelbasket. We vonden dit heel 

fijn.  

Beste allemaal 

Op de eerste halve regendag in weken planden wij natuurlijk onze 

sponsortocht. We hebben het vertrek dan maar enkele uurtjes uitge-

steld om droog te kunnen wandelen en fietsen voor Colombia. We 

haalden met z’n allen 2200 euro op voor Broederlijk Delen.  

Knap gedaan! Een dikke dankjewel allemaal! 

Vandaag is ook de laatste werkdag voor dit schooljaar van juf Mieke 

van het zesde leerjaar. Wij wensen haar een mooie laatste weken toe 

van haar zwangerschap en natuurlijk ook een wolk van een baby! 

Na de vakantie verwelkomen we weer 11 nieuwe kleuters zodat we 

dan met 332 Triangeltjes zijn. Een prettige bende! Een grote familie. 

En dan nu paasvakantie, het was een bewogen week, dus laat ons 

thuis maar eens gezellig dicht bij elkaar kruipen… 

Zalig Pasen, fijne vakantie! 

Meester Roel 

BERICHT VAN HET VIERDE LEERJAAR: 

POPPENKAST 
We hebben heel veel plezier gehad met 

het verhaal over de postbode die bang 

was voor brievenbussen en daardoor ge-

pest werd. Gelukkig werd hij gesteund 

door zijn vriend de olifant! 

De fantastische poppenkastspelers van 

het vierde! 




