
Nieuwsbrief 
VRIJE BASISSCHOOL TRIANGEL 

VOORWOORD 

Dag allemaal 

Jullie hebben het ongetwijfeld al gezien: voor het gemeentehuis 

staat een kunstbom als herdenking van het einde van de eerste 

wereldoorlog. Zondag, op 11 november, is er een speciale herden-

king aan het monument. Om 10u50 leest Femke van onze Zesde 

klas hun vredesboodschap voor. Iedereen welkom! 

Mag ik ook jullie aandacht vragen voor twee dingen:  

• Met het verzetten van de klok naar het winteruur is het pre-

cies een beetje moeilijk geworden voor sommigen om tijdig 

op school te zijn?! Onze lessen starten om 8u40. Probeer je 

ook op tijd te komen? Da’s leuker voor iedereen!  

• Een tweede aandachtspuntje komt van het kriebelteam. 

Jullie kregen allemaal een brief mee deze week. Met de 

koude en de bijhorende mutsen en sjaals verspreiden de 

luizen zich gemakkelijker. We zullen ze dus goed in de ga-

ten moeten houden. 

Alvast bedankt. Maak er alweer een heel fijn weekend van! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

12/11 FLUO Zichtbaarheidsspel LS 

12/11 Kronkelidoe bewegingsparcours 1 

12-

14/11 

Oudercontacten in de lagere 

school (geen studie) 

14/11 Klasbezoeken Lagere School 

16/11 Wieltjesdag 1 en 2 

16/11 Cadeautjes grootouders 

19/11 Wintersportdag lagere school 

20/11 Geen studie 

21/11 Pedagogische studiedag  

22/11 Kamishibai in Kadans K2 en K3 

22/11 Techniekspektakel Antwerpen 6 

28/11 Workshop ‘draadloos’ 5 en 6 

03/12 Bezoek van de Sint aan onze school 

IN HET DONKER 

Hallo Kikkers, 

volgende week donderdag, 15 november, gaan we het licht 

in onze klas uitlaten. Als je thuis een lichtje, zaklamp, glow-

in-the-dark,... hebt, mag je dit tegen dan meebrengen. Zo 

kunnen we het lekker gezellig maken. Denken jullie er wel 

aan om alles goed te voorzien van je naam. 

Grtjs, juf Ellen 

NIET VERGETEN HÉ... 

De bestelbonnetjes met gepast geld 

voor de verkoop van onze ouderraad 

kan je ten aller-aller-allerlaatste op 

maandagochtend binnenbrengen.   

Al het lekkers komt met jullie kids mee naar huis 

op donderdag 29 november 2018! 

PS: extra bestelblaadjes kan je nog steeds afdrukken 
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KLASBEZOEKEN  

Volgende woensdag 14 november komt er  

opnieuw een delegatie leerkrachten van andere 

scholen op onze school een bijscholing volgen onder 

begeleiding van het CEGO (=Centrum voor Erva-

ringsGericht Onderwijs). Zij komen ook kijken naar 

onze werking in de klassen van de lagere school. 

Het wordt dus woensdag even druk op Triangel... 

WEEK VAN DE GROOTOUDERS 

Volgende week is het  

‘Week van de grootouders’. De kleuters werken aan 

een fijne verrassing voor hun lieve grootouders. Vol-

gende vrijdag nemen ze elk twee leuke cadeautjes 

mee naar huis voor hen! 

STEM 

Zesdeklasser(s), 

Op donderdag 22 november zullen we deelnemen aan het 

TECHNIEKSPEKTAKEL in Antwerpen. In het kader van STEM 

technologische opvoeding zullen jullie de constructie, die 

we op school gebouwd hebben, presenteren aan een jury. 

De winnaars mogen later dit schooljaar naar de finale van 

België. We maken deze verplaatsing met de trein (hierover 

later meer info), maar we zijn alvast op zoek naar een ma-

ma/papa/oma/opa/… die onze materialen die dag zou kun-

nen vervoeren. 

Indien U ons kan helpen, gelieve te mailen  

naar zesde@vbstriangel.be.  

Alvast bedankt en vriendelijke groetjes,  

juf Mieke 

mailto:zesde@vbstriangel.be
https://www.cnascientific.com/new-product-focus-stem-starter-kit/

