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KALENDER 
 

 19/09 Hercontrole kriebelteam 

 20/09 Dag van de landbouw  
 (3de kleuterklas en 3de leerjaar) 

 22/09 Geen studie 

 23/09 Wieltjesdag 1 en 2 

 25/09 Dorpsdag 

 26/09 Verkeerspark 4-5-6 

 29/09 Eerste ouderraad 

 30/09 Scholenveldloop Loenhout (lagere school) 

 03/10 Vrije dag 

 04/10 Schoolfotograaf  

 07/10 Wieltjesdag 3 en 4 

 14/10 Uitstap Zoo  1 en 6 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

Stilaan begint het schooljaar op volle toeren te draaien. We zien de 

week dan ook tegemoet met een volle kalender: maandag komen de 

kriebelmama’s terug voor een hercontrole in enkele klassen. We blij-

ven erop vooruit gaan, maar we blijven ook gaan voor een luizenvrije 

school! 

Voor de kinderen van de derde kleuterklas en het derde leerjaar is er 

op dinsdag de kinderdag van de landbouw. Omdat de leerkrachten gaan 

vergaderen is er donderdag geen studie, gelieve hier rekening mee te 

houden. Volgend weekend tot slot is er de dorpsdag. Ook dit jaar staan 

wij opnieuw paraat. Je zal ons vinden tegenover de Delhaize, naast 

onze buren van Stella. Kom zeker eens kijken hé?! 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

BERICHTEN VOOR IEDEREEN: 

TIJDIG INSCHRIJVEN VAN INSTAPPERS 

Omdat het voor ons moeilijk te voorspellen is hoeveel nieuwe kinderen er in de loop 

van het schooljaar bijkomen in de eerste kleuterklassen, vragen we om tijdig in te 

schrijven. Zo kunnen we de organisatie van de schoolwerking zo goed mogelijk af-

stemmen op de groep peuters die er bij komt. 

Heb je dus nog een kleine spruit rondlopen, of ken je iemand, die in de loop van dit 

schooljaar mag instappen in onze school? Wacht niet om in te schrijven, maar maak 

alvast een afspraak met onze directeur. Dat kan op directie@vbstriangel.be. 

STUDIETOELAGEN 

Goed voor uw portefeuille én goed voor de school, want wij krijgen er extra midde-

len voor. Aarzel dus niet om studietoelagen aan te vragen voor je kleuter of leerling 

van de lagere school. Formulieren liggen klaar bij de directeur of op het secreta-

riaat. Je kan deze natuurlijk ook aan de juf van de klas vragen! 

BASISONDERWIJS VERDIENT BETER! 

Het basisonderwijs vraagt al jaren voor een eerlijke verdeling van de middelen, maar 

er verandert niets. Een leerling in het basisonderwijs telt nog steeds maar voor een 

klein deeltje mee. Om deze toestand aan te klagen is er een petitie op de website: 

www.basisonderwijsverdientbeter.com. Hoe meer mensen tekenen, hoe krachtiger 

onze stem! Dankjewel! 

WIELTJESDAG 

Vanaf volgende vrijdag starten we opnieuw met de wieltjesdag voor de lagere 

school. Elke week is een andere graad aan de beurt, zoals je kan lezen in de kalen-

der op deze nieuwsbrief. Deze leerlingen mogen dan een step, een skateboard, rol-

schaatsen, inlineskates,… meebrengen voor tijdens de voor –en namiddagspeeltijden. 



BERICHT VOOR DE STERRETJESKLAS: 

Beste ouders, 

In de klas leren we vele leuke liedjes en versjes, deze zouden we graag mee naar 

huis nemen om aan jullie te laten zien en te laten horen. Maar voor we dit doen ma-

ken we eerst in de klas een liedjesdoos. Daarom mogen jullie volgende week een 

schoendoos mee naar de klas brengen. Zet op de schoendoos wel even de naam van 

je zoon/dochter, zo kan iedereen zijn eigen doos versieren. 

Alvast bedankt! Groetjes,  

Juf Joyce 

BERICHT VOOR DE RIKKIKLAS EN DE KIKKERKLAS: DAG VAN DE LANDBOUW 

Liefste Rikki's en kikkers, 

Dinsdag is het Dag van de Landbouw en gaan we in de namiddag een bezoek brengen 

aan een boerderij. Hiervoor doen we best aangepast schoeisel aan. We vertrekken al 

op tijd, daarom is het gemakkelijk als iedereen boterhammen blijft eten op school.  

Wij kijken er al naar uit! 

Vanaf de derde kleuterklas vragen we om turnpantoffels mee naar school te brengen, 

graag duidelijk voorzien van een naam. Deze pantoffels blijven het hele schooljaar 

op school. Een turnzakje hoef je niet te voorzien, daar zorgen wij voor. 

Grtjs juf Anke en juf Ellen 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: LOPEN, LOPEN, LOPEN! 

Op 30 september is het scholenveldloop. Geen competitieve wedstrijden meer, maar 

gezellig samen sporten! Jullie krijgen een speciale brief mee hiervoor. We kunnen 

immers nog enkele ouders gebruiken om de kinderen te vervoeren naar Loenhout of 

om mee te fietsen. Supporters zijn natuurlijk ook meer dan welkom, zodat we er een 

echt feest van kunnen maken voor iedereen! 

 

Uurschema: 

Reeks 1e leerjaar: 9.45 u – 10.20 u 

Reeks 2e leerjaar: 10.20 u – 10.55 u 

Reeks 3e leerjaar: 10.55 u – 11.40 u 

Reeks 4e leerjaar: 11.40 u – 12.25 u 

Reeks 5e leerjaar: 12.45 u – 13.40 u 

Reeks 6e leerjaar + 1e Stella Matutina: 13.40 u – 14.35 u 

 

BERICHT VOOR HET DERDE LEERJAAR: DAG VAN DE LANDBOUW 

Dinsdagvoormiddag gaan we naar de boerderij. Omdat we wellicht niet op tijd terug 

op school zijn, blijven we allemaal eten op school. Zorgen jullie ook voor gemak-

kelijke kledij en aangepast schoeisel? Beter geen sandalen dus.  

Juf Chris 

BERICHT VOOR ALLE RIKKI’S: TRACTORS 

Hallo lieve Rikki's, 

Op maandag 19 september mogen jullie een grote tractor meebrengen met pedalen. 

Gelieve wel je naam erop te zetten. Ik ben al erg benieuwd! 

Groetjes juf Thalia 

BERICHT VOOR HET VIERDE -, VIJFDE –EN ZESDE LEERJAAR:  

     VERKEERSPARK EN FIETSEN GRAVEREN 

Op maandag 26 september gaan jullie, per klas, naar het verkeerspark. Daarover le-

zen jullie volgende week meer. Je kan op die dag ook je fiets laten graveren. Als je 

dat wil, geef dan tegen maandag een seintje in het agenda.  

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: MUZIEK! 

Maandag mogen de kleuters een muziekinstrumentje meebrengen. Gelieve wel alles 

goed te tekenen met naam! 

Alvast bedankt! 

Groetjes, juf Elise 


