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Belangrijke data: 

 13/06 ‘Plastic Lab’ 6de leerjaar 

 16/06 Schoolreis Breebos 1ste kleuterklas 

 16/06 Geen studie 

 17/06 Schoolreis Beerse 2de en 3de kleuterklas 

 17/06 Wieltjesdag 5 en 6 

 18/06 Buitenspeeldag Kinderraad Molenbergen 

 24/06 Vossenjacht 

 28/06 Schoolreis Lagere school 

 29/06 Proclamatie 6de leerjaar (19u30) 

 30/06 Proclamatie 3de kleuterklas (9u00) 

 30/06 Einde schooljaar (12u00) 

 25/08 Kijkdag in de nieuwe klas 
 
 
 
 

Beste allemaal 

Ik blik graag even terug op het gezellig en zonovergoten school-

feest dat we vorig weekend mochten beleven, samen met jullie. 

We hadden echt wel geluk met het weer en het was te zien dat 

iedereen mee genoot. Het deed ons ook plezier om zoveel hel-

pende handen te zien. Leerkrachten, vrijwilligers, de ouder-

raad,… Bij het opruimen schoten ook enkele ouders spontaan 

mee in actie. Da’s echt fijn! Dankjewel!!! 

Hopelijk zit het voor de kleuters volgende week ook een beetje 

mee, want zij gaan donderdag en vrijdag op schoolreis. Daar-

voor komt vandaag een speciale brief mee in de boekentas. 

Tot maandag! 

Groetjes, 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN : OPROEP VOSSENJACHT 

Vrijdag 24 juni is het weer Vossenjacht! Een hele leuke dag waar alle kindjes maar 

zeker ook de papa’s en mama’s naar uitkijken. Een dag om samen te spelen en te 

genieten! Het is een dag die voor één keer ook helemaal in handen is van de mama’s 

en de papa’s. Een werkgroep van de ouderraad is al een hele tijd bezig om alles voor 

te bereiden, maar we kunnen nog wel enkele helpende handen gebruiken om mee te 

wandelen, spelletjes te begeleiden,... 

Kriebelt het om mee te komen doen? Laat 

voor 14 juni iets horen bij de mensen van 

de ouderraad. Vooral in de namiddag bij de 

kinderen van de lagere school kunnen we 

nog helpers gebruiken. Opgeven kan via 

ovtriangel@hotmail.com. 

 

Tot dan?! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: ALLEMAAL RODE DUIVEL! 

Wij dagen alle kinderen van de kleuter- en lagere school uit om in het zwart-geel-

rood of in een voetbaloutfit naar school te komen op de wedstrijddagen van de Rode 

Duivels. Volgende week maandag staat 

de eerste match al op het programma, 

België – Italië! Woensdag 22 juni wor-

den jullie ook in outfit verwacht want 

dan spelen de Rode Duivels opnieuw 

een wedstrijd! 

mailto:ovtriangel@hotmail.com


BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: ZWART-GEEL-ROOD 

De vriendjes van de Mickey Mouseklas gaan vanaf donderdag 16/6 rond het EK en de 

Rode Duivels werken. Hiervoor mogen zij een wit T-shirt waar op geschilderd mag 

worden meebrengen. Ook mogen ze spulletjes van de Rode Duivels meenemen. Ge-

lieve alles te tekenen!  

Groeten, 

Juf Lore 

BERICHT VOOR DE RIKKIKLAS: ALLEMAAL SAMEN! 

Hey kleine duivels, 

Volgende week snuiven we de Ek-sfeer op, tot in onze klas!! 

Jullie mogen vanaf dinsdag jullie lievelingsattribuutjes meebrengen, voorzie alles 

wel goed van naam. 

Tot volgende week! 

Juf Anke 

#tousensemble 

SPECIAAL BERICHT VOOR DE JIP –EN JANNEKESKLAS! 

 

 

 
Ahoi beste piratenmaatjes, 
De Jip en Jannekes gaan zich in de week van 9 tot en met 15 
juni volledig onderdompelen in de wereld van de piraten… 
Daarom : mogen (geen verplichting !) jullie kleuters op woens-
dag 15 juni  als piraat naar school komen ! (dit moet niet veel 
zijn : enkel een strepen T-shirt en afgeknipte broek is  al vol-
doende om een echte piraat te zijn) 
En willen jullie op maandag 13 juni  aan jullie kleuter piraat 
een klein plastiek flesje meegeven (25 cl, 50 cl of 75 cl) a.u.b. ?  
Dank je wel en groeten van “woeste Willem” en Co 

Sommigen zijn precies al een ietsiepietsie in vakantiestemming… 

Meer foto’s op de website en op de Facebookpagina van de school! 


