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De laatste week... 

 28/06 Schoolreis Lagere school 

 29/06 Proclamatie 6de leerjaar (19u30) 

 30/06 Proclamatie 3de kleuterklas (9u00) 

 30/06 Einde schooljaar (12u00) 
 

Volgend schooljaar... 
 

 25/08 Kijkdag in de nieuwe klas 

 01/09 Start van het nieuwe schooljaar 

 06/09 Algemeen ouderavond Lagere school 

 13/09 Algemene ouderavond Kleuterschool 

 30/09 Scholenveldloop Loenhout (lagere school) 

 03/10 Vrije dag 

 04/10 Schoolfotograaf  

 27/10 Rapporten 

 31/10-4/11 
 Herfstvakantie 

 30/11 Pedagogische studiedag 

 21/01    BACK 2 SCHOOLPARTY 

 25/01 Pedagogische studiedag 

 10-11/03 CIRCUS! 

 28/04 Vrije dag 

 17/05 Pedagogische studiedag 

 10/06 Schoolfeest 
 

Beste allemaal 

De laatste week van dit schooljaar breekt aan. Week-je eigen-

lijk, want al op donderdagmiddag start de zomervakantie. Er 

staan nog enkele feestjes in de klassen op het programma en 

natuurlijk ook de schoolreizen van de lagere school. Het eerste 

en tweede leerjaar gaan naar familiepark ‘Dipidoe’, het derde 

en vierde leerjaar reizen naar Toverland en het vijfde en zesde 

leerjaar trekt dit jaar naar de Efteling. Lees goed in de speciale 

brief wanneer de kinderen vertrekken en aankomen en wat ze 

moeten meenemen. 

De laatste dag vieren de oudste kleuters hun afscheid, de avond 

ervoor is het proclamatie voor de leerlingen die naar het mid-

delbaar gaan. Nog een pluim voor de zesdeklassers vanwege hun 

prestatie op de netbalwedstrijd tegen de leerkrachten. Na een 

spannende strijd moesten ze helaas de duimen leggen voor de 

juffen en meesters, maar hun fair-play en sportiviteit verdient 

zeker en vast een gouden medaille!  

We wensen alle kinderen die onze school verlaten alvast 

heel veel succes in hun verdere studieloopbaan en weet… 

de poort van Triangel blijft altijd voor jullie open staan.  

Kom zeker nog eens dag zeggen hé…  

    Meester Roel 

 

 

 Namens het héle team: 

 

VOOR IEDEREEN EEN FANTASTISCH MOOIE, 

DEUGDDOENDE ZOMER-VAKANTIE EN GRAAG 

TOT VOLGEND SCHOOLJAAR... 
 

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: KIJKDAG AUGUSTUS EN EERSTE SCHOOLDAG 

Op donderdag 25 augustus starten we al een beetje met het nieuwe schooljaar. Tus-

sen 16.00u en 17.30u geven we rondleidingen aan nieuwe kleuters en leerlingen van 

de school. Tussen 17.30u en 18.30u gaan de deuren van alle klassen open. Dan kun-

nen jullie kennismaken met de nieuwe juf(fen) of meester en misschien ook met en-

kele nieuwe klasgenootjes?! Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen! 

Op donderdag 1 september om 8.25u gaat de schoolpoort dan terug open voor de 

start van het nieuwe schooljaar. De kleuters worden dan allemaal ontvangen in hun 

klas. De leerlingen van de lagere school ontvangen we op de speelplaats. Tot dan! 


