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VRIJE BASISSCHOOL TRIANGEL 

VOORWOORD 

Dag allemaal 

Voor de leerkrachten van onze school is het een boeiende 

periode. We maken ons het nieuwe leerplan eigen dat we 

hebben gekregen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

Het is een prachtig verhaal waar plaats is voor elk kind! Een leer-

lijn van 2,5 tot 12 jaar waar ieder zijn plekje in kan vinden. Dat 

biedt ons heel veel mogelijkheden om ons onderwijs voor iedere 

leerling op maat af te stemmen.  

Ik vind het alleszins een geweldige ontdekkingstocht… 

Voor de kleuters is er volgende week het eerste individuele ouder-

contact. Ook dit vinden we een heel belangrijke schakel in ons 

onderwijs. Samen kunnen we de  

kinderen laten groeien en bloeien.  

Ik kijk al uit naar maandag! 

Meester Roel 

OOK APPELTJES 

… ook de Mickey Mouse’jes mogen een appeltje  

meebrengen maandag, het is het seizoen hé… 

Juf Leen 

                      OP STAP... 

De regenboogklas maakt dinsdag 16 oktober 

een herfstwandeling in de Kalmthoutse heide. 

Daarom doen we best warme kleding aan en stevige 

stapschoenen. 

We brengen een rugzak mee met picknick, koek en 

fruit! 

En wie weet zien we ook echt een regenboog... 

de juffen 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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 

APPELTJES 

Beste ouders van de Piep-de–muizeklas, 

Het wordt stilaan kouder, daarom maken we het binnen 

heel gezellig. 

Volgende week maandag gaan we met zijn allen een ge-

zellige kookactiviteit doen in de klas. 

Mag je kleuter daarom op maandag 15 okto-

ber 1 appel mee naar school brengen a.u.b.? 

Wij maken er samen iets heel lekkers van. 

Hartelijk dank voor je medewerking 

juf Gerd 

ELMER 

Volgende maken we kennis met Elmer, de  

lapjesolifant met zóveel verschillende kleuren. 

We duiken we in de wereld van Elmer en ontdekken alles 

over olifanten. Heb je thuis toevallig iets van Elmer of 

iets van olifanten (een boek, knuffel, spelletje, ...) dan 

mag je dit maandag meebrengen.  

Wel overal goed je naam opzetten,  

zodat het vrijdag terug mee naar huis kan! 

Alvast bedankt!  

Groetjes, juf Elise 
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