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Belangrijke data: 

 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 

We zullen voor de laatste twee weekjes van het schooljaar toch 

maar hopen op een beetje zon. Allereerst voor morgen, want 

dan organiseert de Kinderraad hun eerste buitenspeeldag in de 

Molenbergen. Maar natuurlijk ook voor de Vossenjacht van vrij-

dag en voor alle andere activiteiten die ons te wachten staan… 

De leerlingen van de lagere school wens ik ook nog een dosis 

goede moed en kracht om nog een paar toetsdagen door te ge-

raken om daarna te genieten van een lange en welverdiende 

zomervakantie. 

Groetjes, 

Meester Roel 

BERICHT VOOR HET TWEEDE EN DERDE LEERJAAR :  

Donderdag mogen jullie een Scabble, Junior Scrabble of Rumikub meebrengen. Zor-

gen jullie ervoor dat je naam er op staat? 

Dankjewel! 

Juf Hilt en juf Karin 

BERICHT VOOR ALLE KLEUTERS: FIETSDAG! 

Volgende week mogen de kleuters een dagje hun fiets meebrengen naar school. Want 

dan gaan wij tijdens de bewegingsles op de speelplaats allerlei fietsvaardigheden 

inoefenen. We oefenen eerst en vooral het veilig kunnen stoppen en rekening houden 

met elkaar.  Kleuters die het fietsen al goed beheersen kunnen ook allerlei vaardig-

heden inoefenen zoals tussen kegels en lijnen fietsen, over een loopplank rijden,… 

 

Maandag 20/6:      

Piep- de- muisklas, Sterretjesklas, klas van Jules,  

Jip -en Jannekesklas en Mickey mouseklas  

Woensdag 22/6:  

Berenklas, Rikkiklas en Kikkerklas  

 

De jongste kleuters mogen ’s morgens hun fiets op de speelplaats bij het kenteken 

van de klas zetten. De kleuters van de tweede en derde kleuterklas mogen hun fiet-

sen vooraan in de fietsenrekken plaatsen bij het kenteken van de klas. 

En omdat we het graag zo veilig mogelijk willen houden: 

- de fiets goed in orde 

- een fietshelm meebrengen! -> zeker als er geen zijwieltjes meer aan de fiets zijn 

en de kleuters snelheid maken. 

Graag fiets en helm voorzien van naam. 

 

We duimen voor droog fietsweer!  

juf Liesbet en meester Roel   



BERICHT VOOR DE KLEUTERSCHOOL: VOSSENJACHT  

Hallo lieve kleutertjes,  

Op vrijdag 24 juni  organiseren wij voor jullie, naar jaarlijkse gewoonte een super-

leuke     “TALENTEN vossenjacht”. 

 

Gedurende de ganse voormiddag gaan 

we op “talententocht“ doorheen het 

park.  

Denken jullie eraan om kleertjes aan 

te trekken die vuil kunnen worden 

tijdens deze speelvoormiddag?! En 

doe ook zeker gemakkelijke speel-

schoentjes aan.  

 

Wij hebben er alvast heel veel zin , graag tot dan!  

BERICHT VOOR IEDEREEN: KLUSJESDAG IN DE ZOMER 

Net zoals vorig schooljaar willen we ook deze zomervakantie weer twee klusjesdagen 

organiseren. Heb je tijd en zin om een keertje samen met enkele leerkrachten en 

onder deskundige leiding van Fred te helpen? We gaan tuinieren, een beetje schil-

deren,… én het nieuwe afdak installeren! We werken op 9 juli en 27 augustus, tel-

kens vanaf 9 uur. Als je kan komen helpen, geef gerust en seintje aan Fred of aan 

onze directeur (directie@vbstriangel.be). DANKJEWEL!!! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KLASSEN VOLGEND SCHOOLJAAR 

Het schooljaar loopt stilaan op z’n einde en het is dus logisch dat het bij iedereen al 

een beetje begint te kriebelen naar wat volgend jaar brengt. Daarom geven we nu al 

een klein overzicht van de klassen voor volgend schooljaar. We starten met drie ge-

mengde klassen instappers en eerste kleuterklas. Er zullen ook drie tweede kleuter-

klassen zijn. De Sterretjesklas van juf Joyce groeit mee en voegt zich bij de tweede 

kleuterklassen. De Kikkerklas en de Rikkiklas blijven de twee derde kleuterklassen. 

Voor de lagere school wijzigt er niet zo veel: De Vos-en Haasklas is de enige klas eer-

ste leerjaar, er zullen wel twee volledige klassen zijn in het tweede leerjaar. Op 25 

augustus kunnen jullie samen met je kind tussen 17u30 en 18u30 komen kennismaken 

met de nieuwe leerkracht van de klas. Dan hangen ook de klaslijsten uit zodat jullie 

kunnen ontdekken wie de nieuwe vrienden van de klas zijn. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: ALLEMAAL RODE DUIVEL! 

Op woensdag 22 juni mogen jullie opnieuw in duivelse outfit naar school komen, 

want dan spelen de Rode Duivels opnieuw een wedstrijd. Zwart-geel-rode kledij, 

sjaals, vlaggen, mutsen, kransen,… zijn superleuk! Fluitjes en toeters nemen we lie-

ver niet mee. Die horen meer thuis in een écht voetbalstadion. 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: VOSSENJACHT 

Hallo kids van de lagere school,  

Op vrijdag 24 juni  is het eindelijk weer zover…  Dan organiseren wij voor jullie een 

heuse “TALENTEN vossenjacht”. 

Tijdens deze namiddag gaan wij met elkaar in een heuse competitie een erg leuke 

wandel en spelletjestocht maken, waarin iedereen zijn talenten kan laten zien! 

Zorg ervoor dat jullie kleren aan hebben in de kleur van je groep, die vuil mogen 

worden. Vergeet zeker niet jullie gemakkelijke stapschoenen en bij slechter weer 

regenkledij. 

Wij zijn al reuze benieuwd welke winnende ploeg er dit jaar aan de haal gaat met 

onze grote wisseltrofee…! 

Om er voor te zorgen dat je niks van deze competitie gaat missen vragen we alle 

kinderen op school te blijven eten, zodat we er om 13.00 uur stipt aan kunnen be-

ginnen! 

Wij hebben er al heel veel zin in, hopelijk jullie ook?! 


