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KALENDER 
 

 24/10 Kijkmoment nieuwe peuters november 

 25/10 Toneel 5 en 6 

 26/10 Fietsencontrole + markeren 1-2-3 

 27/10 Toneel 3 en 4  

 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 

 18/11 Gezellige refterdag 

 18/11 Wieltjesdag 3 en 4 

 22/11 Schaatsen lagere school 
 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

De regen is in ‘t land, maar we zitten toch maar fijn droogjes 

onder ons nieuwe afdak. Het scheelt toch heel wat. Nogmaals 

dankjewel aan alle vrijwillige helpers die dit mee gerealiseerd 

hebben!  

We zijn aan de laatste week voor de herfstvakantie gekomen, dat 

is voor de lagere school traditioneel een week met heel wat acti-

viteiten: toneel voor 3-4-5-6, fietsencontrole voor 1-2-3, herfst-

spel én… het eerste rapport van dit schooljaar. Dat kom ik don-

derdag brengen in alle klassen. Zoals steeds is er de week voor 

de vakantie geen studie. Dan hebben we immers geen huiswerk 

hé. (Dankjewel juf)! Maandag gaat ook de leerlingenraad van 

start. Vertegenwoordigers uit het 4de, 5de en 6de leerjaar zijn 

verkozen en gaan samen met juf Mieke en onze twee meesters 

vergaderen. Samen gaan ze enkele initiatieven uitwerken. O ja, 

en dan is er nog één dingetje dat ik zeggen wilde: 

dinsdag is het dag van… DE ZUURTJES!  

Neenee, geen dag voor zure mensen, maar wel 

voor blije mensen die houden van die heerlijke zu-

re snoepjes… mmmmm 

Vrolijk weekend! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: HERFSTSPEL 

Vrijdag is het herfstspel, omdat we al goed op tijd willen vertrekken vragen we dat 

deze middag alle kinderen van de lagere school blijven eten. 

Aangepaste kledij en schoenen is natuurlijk ook een aanrader.  

BERICHT VOOR IEDEREEN: GEZOCHT:  

    BUREAU-ONDERLEGGERS  

Om hun motorische ontwikkeling goed te ondersteunen is 

het belangrijk dat (jonge) kinderen groot kunnen werken, 

tekenen, schilderen, kliederen en kladderen. De grote 

papieren van bureau-onderleggers zijn daarvoor ideaal. 

Heb je dus één of meerdere ongebruikte exemplaren lig-

gen, wij kunnen ze heel nuttig gebruiken! Je mag ze bin-

nenbrengen bij de klasjuf of in de Uiltjesklas. 

Alvast bedankt! 



BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS: HERFST 

Hallo Kikkers, 

Op maandag gaan we een leuke herfstwandeling maken. Je kan hiervoor best aange-

paste schoenen aandoen of meebrengen. Jullie mogen ook een plastieken zak mee-

brengen, voor al de herfstschatten in te stoppen. 

Herfstige groeten, 

Juf Ellen 

BERICHT VOOR DE SMURFENKLAS: MEEBRENGEN 

Op donderdag 27 oktober mogen jullie meebrengen:  

(voorzie zoveel mogelijk van naam): 

- schort 

- snijplank 

- snijmes 

- dunschiller 

- lepel 

- handdoek 

- diep bord 

Alvast bedankt, juf Vicky 

Samen met jullie willen we sparen voor: 
“De heraanleg van het voorplein van onze school Triangel”. 

 
Vandaag krijgen jullie kinderen een bestelboekje mee naar huis.  
  Joepie,  dit schooljaar, maar liefst 2 weken verkoopplezier!   

 
  
Nieuw, nieuw, nieuw ...   
de vanille en chocoladewafeltjes worden aange-
boden in een handige plastic bewaarbox. 
 
 
 
   

 
Graag ontvangen wij jullie bestelbonnetjes met gepast geld  
  ten laatste op dinsdag 8 november 2016.  
 
Al het lekkers komt met jullie kids mee naar huis op donderdag 24 november 2016 ! 
 
Wij belonen dit schooljaar de 2 klassen die de grootste opbrengst bij elkaar kunnen bren-
gen; e e n klas van de lagere school en e e n kleuterklas met een leuke verrassing!   
 
Heel veel verkoopplezier en alvast een heel warme dankjewel voor jullie hulp!!! 
 

Ouderraad De Toren presenteert met trots haar  

jaarlijkse verkoop van zoete lekkernijen. 


