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KALENDER 
 

 12/10 Bezoek circus Picolini 

 13/10 Medisch schooltoezicht 5 

 14/10 Uitstap Zoo  1 en 6 

 14/10 Uitstap kinderboerderij 2 en 3 

 14/10 Wieltjesdag voor 4 en 5 

 17-20/10 Oudercontacten kleuterschool 

 18/10 Geen studie 

 21/10 Dag van de jeugdbeweging 

 24/10 Kijkmoment nieuwe peuters november 

 26/10 Fietsencontrole + markeren 1-2-3 

 27/10 Rapporten lagere school  

 28/10 Herfstspel lagere school 

 31/10-04/11 Herfstvakantie 

 07/11 Instap nieuwe peuters 

 09/11 Kriebelteam 

 10/11 Bezoek circus Picolini  

 11/11 Vrije dag (Wapenstilstand) 

 14-17/11 Oudercontacten lagere school 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

 

Het schooljaar loopt als een trein! De herfst is al begonnen, oktober is daar, de 

dagen worden korter en kouder. Nog twee weekjes en het is alweer een weekje 

vakantie. Voor de grotere kinderen betekent dat ook toetsenweek en rapport. Voor 

sommige allerkleinsten betekent dat bijna naar school mogen gaan. 

Maar het betekent toch ook enkele leuke uitstapjes: naar de Zoo 

voor 1 en 6. Naar de kinderboerderij voor 2 en 3. En speciaal voor 

4 en 5 een extra wieltjesdag (met véél plaats op de speelplaats!). 

Volgende woensdag verwelkomen we ook circusdirecteur Dennis 

Hartmann. Hij zal een eerste keer langskomen om kennis te ma-

ken en om ons warm te maken voor het circusleven. Over 5 maan-

den is het immers zo ver! (dan is het ook alweer bijna lente trou-

wens…) 

 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KRIEBELS 

We merken helaas dat met het koude weer ook de luizen weer de kop opsteken. We 

willen vragen aan iedereen om mee ten strijde tegen de vervelende kriebelbeestjes. 

Alleen allemaal samen kunnen we dit onder controle krijgen. Neem dus van ‘t week-

end even de tijd om de haren te controleren en zo nodig te behandelen. Na de va-

kantie komt het kriebelteam opnieuw langs om alle kinderen te controleren, maar 

we moeten natuurlijk niet wachten op hun komst. 

Alvast bedankt! 

Tips om te controleren vind je nog steeds op onze website:  

    www.vbstriangel.be/school/praktisch/luizenbeleid/ 

BERICHT VOOR IEDEREEN: GEZOCHT: LEESMAMA’S-PAPA’S-OPA’S-OMA’S-...:  

De kinderen van het tweede en derde leerjaar zoeken nog enkele leesmoeders of 

vaders  of oma’s of … om gezellig met hen te komen lezen. 

Iedereen die zin heeft om samen met ons op donderdag van 

14.50 u tot 15.35 u te komen lezen, geef even een seintje aan 

juf Karin van het derde leerjaar of aan de directeur.  

Alvast bedankt! 



BERICHT VOOR HET TWEEDE EN DERE LEERJAAR: NAAR DE KIN-

DERBOERDERIJ 

Volgende week vrijdag gaan we naar de kinderboerderij! Jullie 

mogen een rugzakje meebrengen met boterhammen, een drin-

kenbus en 2 tussendoortjes. Best ook aangepaste kledij, want we 

gaan niet alleen brood bakken, maar ook de boerderij en de die-

ren bezoeken. Als je wil mag je ook oud brood meebrengen 

(maar er mag geen schimmel op staan natuurlijk). Een boekentas 

hoeven we niet mee te brengen. 

BERICHT VOOR VOS –EN HAASKLAS: NAAR DE ZOO 

Joepie! Volgende week vrijdag gaan we eindelijk met de meters en 

peters van het zesde naar de zoo! Als er mama's, papa's, oma's, 

opa's,...zijn die ons naar het station kunnen brengen en/of halen, 

gelieve dan tegen maandag het invulstrookje van de aparte brief 

terug mee te geven. Alvast heel hard bedankt! Wij hebben er al 

veel zin in! 

Groetjes 

BERICHT VOOR JULESKLAS: HET REGENT, HET REGENT,… 

Onze vrienden van de Klas van Jules mogen op dinsdag 11 oktober een (kinder)

paraplu meebrengen.  

Schrijven jullie even de naam van je kleuter op de paraplu?   

Zou de paraplu ook enkele dagen in onze klas mogen blijven?  

Alvast bedankt! 

Juf Sofie 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: KNUFFELS 

Jullie mogen maandag een knuffel van een huisdier meebrengen naar de klas. Zorg 

natuurlijk wel dat je naam erop staat, zodat we weten van wie het diertje is in onze 

leuke beestenbende! 

Dankjewel! Juf Leen 

BERICHT VOOR DE SMURFENKLAS: MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 

Op donderdag 13 oktober gaan wij naar het medisch onderzoek. Deze dag mag je een 

gezelschapsspel, een boek, een strip, een kleurboek, ... meebrengen. Zorg dat er 

overal je naam op staat.  

juf Vicky 

BERICHT VOOR DE WOLKJESKLAS: KNUFFELS 

‘Hallo mama’s en papa’s, Volgende week gaan we onze beestenboel verder uitbrei-

den. Onze kooien staan al klaar voor de dierenknuffels van de dierentuin.  

Olifanten, giraffen, apen, leeuwen, zebra’s, schildpadden, kamelen… ze zijn alle-

maal welkom! Vergeet de knuffels zeker niet te tekenen met naam.  

Groetjes, juf zana 

Vrijdag is het ‘Dag van de 

jeugdbeweging’. Dan mag je 

voor één keer in het uniform 

van jouw jeugdbeweging naar 

school komen.  

Laat je maar ‘ns zien! 
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