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KALENDER 
 

 08/12 Geen studie 

 09/12 Wieltjesdag 3 en 4 

 15/12 Vergadering ouderraad 

 16/12 Wieltjesdag 5 en 6 

 22/12 Rapporten 

 23/12 Kerstvieringen 

 24/12 tem 8/01 Kerstvakantie 

 11/01 Kriebelteam 

 16-19/01 Oudercontacten Lagere School 

 21/01 Back 2 Schoolparty 

 25/01 Pedagogische studiedag 

 10-11/03 Circus Picolini 
 
 
 
 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

 

Het is natuurlijk een bijzondere week volgende week, want het is Sinterklaas. Dat zorgt al-

tijd voor massa’s plezier, maar toch ook voor een hele dosis spanning. Vanaf woensdag tel-

len we dan af naar kerstmis, de adventsperiode is immers al begonnen… 

 

Maar volgende week is om nog een andere reden heel spe-

ciaal. Maandag 5 december is het namelijk ‘Internationale 

dag van de vrijwilliger’. Een uitgelezen moment om eens 

dankjewel te zeggen tegen al de mensen die, ook bij ons 

op school, zomaar komen helpen, zorgen, knuffelen, le-

zen, oversteken, afwassen, klussen, …  

Durf dus gerust eens éxtra vriendelijk goeiendag zeggen 

tegen hen, en dankjewel. Of misschien maakt iemand wel 

een mooie tekening of een knutselwerkje?... Dat zullen ze 

zeker en vast heel prettig vinden! 

 

Maar eerst vieren we natuurlijk een fijn en gezellig week-

end! Maak er samen wat moois van! 

 

     Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: SCHOEN MEEBRENGEN / SPEELGOED VAN SINTERKLAAS 

Maandag zetten we, ook in onze klas, onze schoen. Alle kinderen van de school mo-

gen dus één extra schoentje meebrengen naar de klas. En wie weet, wat zit er in 

onze schoentjes dinsdagochtend…??? De kinderen van 

de Wolkjesklas en het vijfde leerjaar hebben al een 

speciale schoen, zij moeten dus geen schoen mee-

brengen. Ook de leerlingen van het derde leerjaar 

moeten geen schoen meebrengen. 

Dinsdag mogen (!) de leerlingen van de lagere school 

ook iets meebrengen wat ze van de Sint hebben ge-

kregen. Iets waarmee ze samen met hun vriendjes 

van de klas kunnen spelen, dus liever geen elektroni-

sche speeltjes of al te kleine spulletjes. Zorgen jullie 

er ook voor dat de naam er op staat?  

De kleuters hoeven niets mee te brengen, zij zullen al 

‘werk’ genoeg hebben dinsdag... 



BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: OUDERCONTACTEN  

De oudercontacten na het kerstrapport stonden aangekondigd voor de derde week 

van januari. Voor het zesde leerjaar blijft dit zo, de andere klassen zullen hun ou-

dercontacten houden in de week van 6 tem 9 februari. 

BERICHT VOOR DE SMURFENKLAS: MINI-TENTOONSTELLING 

Op woensdag 7 december mogen de leerlingen van het vijfde samen met hun ou-

ders (of oma's, opa's, tantes, nonkels, ...) in de klas komen kijken naar hun mini-

tentoonstelling over 'Vroeger en nu'. Dit kan tussen 12.00 u. en 13.00 u. Tot dan?  

groetjes juf Vicky 

BERICHT VOOR DE IEDEREEN:  

 CIRCUS PICOLINI op 10 (18u) EN 11 (11u en 15u) MAART 2017 

Zoals jullie weten spelen we het tweede weekend van maart 3 circusvoorstellingen in 

de échte circustent van Circus Picolini. Deze komt te staan op het terrein naast de 

parking van Delhaize. De kleuters van de eerste en tweede kleuterklas spelen mee in 

één van de drie voorstellingen. De oudste kleuters en de leerlingen van de lagere 

school spelen drie keer mee. In de loop van de maand januari kunnen kaarten worden 

besteld. We hebben maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus er zullen in 

eerste instantie slechts 5 kaarten per gezin worden verkocht.  

Omdat dit een erg duur project is om op school te laten komen, zijn we op zoek naar 

enkele sponsors. Zijn er nog bedrijven / zelfstandigen die in ruil voor een plaatsje op 

de affiche en/of in het programmaboekje en enkele tickets met ons willen samen-

werken? We zullen u eeuwig dankbaar zijn…  

BERICHT VOOR DE ZESDE KLAS: KERST 

De leerlingen van de zesde klas mogen volgende dingen meebrengen tegen ten laat-

ste 12 december: 

- kerstversiering voor de klas en de boom 

- enkele kerstservetten met tekeningen op (moet geen heel pak zijn) 

- breed stoffen (kerst)lint van +/- 1m lang 

Dankjewel! 

Juf Mieke en juf Evelyne 

Foto’s van de goede Sint, zijn lieve Pieten 

en andere helden op Triangel vind je op 

onze website! 

 

http://www.vbstriangel.be/fotos/ 

 

Klik er snel heen om te kijken! 

VRAAG AAN ALLE STEP-RIJDERS 

Is er iemand die begin deze week per ongeluk de verkeerde step  

heeft meegenomen uit het fietsenrek? Warre is zijn step kwijt en  

vind dat natuurlijk wel erg jammer. Kunnen we terug ruilen?  

Zet Warre zijn step (ziet er uit als de foto hiernaast met blauw) 

maar in het fietsenrek en neem dan de juiste step terug mee… 

Dankjewel!!! 


