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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het is een bijzondere dag vandaag. Om heel wat redenen. Het is 

een feestdag, want het is DAG VAN DE LERAAR.  

Een moment om onze juffen en meesters in de bloe-

metjes te zetten. Daarom wil ik hier toch even met 

enige nadruk zeggen hoe fantastisch jullie, het school-

team van Triangel, wel zijn. Een schouder om op te 

huilen en de beste vrienden om samen blij mee te 

zijn. Inspiratie en heel veel ideetjes om samen school 

te maken. Én… de allerbeste motivatie om het beste 

van mezelf te geven voor de kinderen van de school. 

Dankjewel lieve collega’s, voor zoveel moois! 

Het is ook een dag om even stil te staan bij het ge-

luk dat wij en onze kinderen hebben. Miljoenen 

kinderen kennen helemaal geen schoolbel. Zij heb-

ben geen klasgenootjes en geen juf of meester. 

Omdat er geen school is door oorlog of armoede.  

Of omdat ze elke dag heel hard moeten werken. 

Daar staan we vandaag bij stil en daarom blazen we 

samen héél veel zeepbellen. Zodat we een signaal 

geven aan de wereld.  

Want élk kind heeft recht op een leraar! 

 

Warme groet! 

Meester Roel 

SCHOLENVELDLOOP 

Dat onze leerlingen toppers zijn dat wisten we al.  

Maar dat ze ons zo zouden verbazen hadden we niet ge-

dacht! Samen liepen ze op onze jaarlijkse scholenveldloop 

maar liefst 478.08km!  

Dit is een prestatie om u tegen te zeggen want onze leer-

lingen lopen vlot naar Londen, Parijs, Hamburg,... noem 

maar op. 

Met een gemiddelde afstand van 3.8km per leerling heeft 

iedereen een steentje bijgedragen. De vele supporterende 

ouders en grootouders langs de kant hebben hier zeker toe 

geholpen. 

Een dikke proficiat! 

Meester Stijn & Juf Paule 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

9/10 Spraakonderzoeken K3 

9/10 Geen studie 

10/10 Workshop Klaprozen maken 6 

12/10 Spraakonderzoeken K3 (vervolg) 

12/10 Wieltjesdag 5 en 6 

15/10-

16/10 

Individuele oudercontacten  

kleuterschool 

16/10 Uitstap De Vroente 3 

19/10 Uitstap Amandina 4 

19/10 Wieltjesdag 1 en 2 

23/10 Uitstap ‘Rollebolle’ K2 

24/10 Heemkundig museum Rijkevorsel 2 

25/10 Uitstap Wereldwinkel 4 

25/10 Workshop metseltechnieken 5 

26/10 Herfstspel 

29/10 Start herfstvakantie 

BERICHT VAN STEKELBEES 

Op vrijdag 12 oktober, de dag van de kinderbegeleider,   

zetten we in de namiddag en avond graag onze kinderbegeleid-

sters in de bloemetjes tijdens een welverdiend personeelsfeest. 

Zij staan immers elke ochtend vroeg, alsook ’s avonds en tijdens 

vakanties paraat om de kindje(s) op te vangen. Hierdoor is er 

dus  vrijdag 12 oktober géén dag of -avondopvang voorzien. Op-

gepast: wél vooropvang! Alvast dank voor uw begrip! 
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FOTO’S 

Beste ouders van de Piepdemuizeklas, 

Een tijdje geleden hebben jullie kleuters enkel bla-

deren meegekregen voor het klasfotoboek. 

Helaas hebben nog maar weinig ouders hier aan 

meegewerkt. Wat onze kleuters wel jammer vin-

den. 

Doen jullie nog eens extra je best om enkele foto’s 

mee te geven? 

Hartelijk dank, 

Juf Gerd en juf Ann 

BOERDERIJ 

Hoi Kikkers, 

Volgende week werken we nog wat verder over de boer-

derij. Wie thuis een boek, tractor, dieren,... van de 

boerderij heeft, mag dit zeker meebrengen. Schrijf er 

wel duidelijk je naam op.  

Groetjes juf Ellen 
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