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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Na dit lichtstoet-weekend staat er voor de kinderen van de lagere 

school een superleuke dag te wachten. Juf Paule en meester Stijn 

nemen jullie mee voor de WINTERSPORTDAG! Woensdag is ook een 

speciale dag, dan is er immers geen school voor de kinderen. De 

leerkrachten gaan zich verder verdiepen in het nieuwe leerplan 

om nog beter school te kunnen maken voor alle kinderen! 

Prettig weekend, geniet van elkaar en van de lichtstoet! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

19/11 Wintersportdag lagere school 

19-20/11 Geen studie 

20/11 Infoavond voor ouders eerste leerj. 

21/11 Pedagogische studiedag  

22/11 Kamishibai in Kadans K2-K3-L1-L2 

22/11 Techniekspektakel Antwerpen 6 

28/11 Workshop ‘draadloos’ 5 en 6 

03/12 Bezoek van de Sint aan onze school 

04/12 Start toetsenweek L5 en L6 

13/12 Voordracht Feestvarken VZW 

17/12 Kijkmoment peuters 
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WINTERSPORTDAG LAGERE SCHOOL 

Beste kinderen en ouders. 

Maandag 19/11 is het weer zover: onze jaarlijkse Wintersportdag! 

Zet je beentjes nog maar eens goed los want wij gaan in de voormiddag schaatsen en ook in de namiddag is er per 

graad nog een uurtje sport voorzien. Dit alles zal doorgaan in het sportcentrum van Sport Vlaanderen in Heren-

tals. We vertrekken 's morgens om 8.40u (gelieve zeker tijdig op school te zijn!) en proberen om netjes om 15.20u 

terug te zijn. 

Wat neem je mee? rugzakje met: kledij om te schaatsen (dikke jas, sjaal of muts zijn aan te raden. HANDSCHOE-

NEN ZIJN VERPLICHT), sportieve kledij voor in de namiddag (alle sporten zijn binnen), boterhammen, koek, fruit 

en een drinkbus met WATER.   

Tip voor de mama's en papa's: schrijf de schoenmaat van je kind op zijn hand, dan verloopt alles vlot met het pas-

sen van de schaatsen. 

PS: Maandag zal het geen studie zijn.  

Sportieve groeten, Meester Stijn & Juf Paule  

SINTERKNUTSEL 

Brengen jullie tegen donderdag 22 november een hamer  

mee? Deze hebben we nodig voor ons Sinterklaas-knutselwerk! 

Juf Evelyne en juf Magd 

TECHNIEKSPEKTAKEL 

Beste Zesdeklassers, 

Volgende week donderdag is het zover, het Techniekspektakel! Jullie hebben de laatste weken enorm hard ge-

werkt om de Escaproom of de Stille boodschap af te krijgen. Gelieve onderstaand strookje in te vullen of te  

mailen naar zesde@vbstriangel.be. Graag ten laatste dinsdag 20 november! 

We duimen voor een goed resultaat. 

Groetjes, juf Mieke 

 

De ouders van …………………………………………………………………. 

O geven de toestemming aan hun kind om deel te nemen aan het techniekspektakel. 

O kunnen ……. kinderen om 10u40 naar het station van Brecht brengen. 

O kunnen ……. kinderen om 15u59 aan het station van Brecht komen halen. 

 tel. of gsm is: …………………………………………………. (indien we later zijn) 

O mama/papa/oma/opa/… kan de hele dag mee als extra begeleider. 

O mama/papa/oma/opa/… kan ons materiaal (tegen 12u) met de auto vervoeren  

 naar Antwerpen ( AP Hogeschool – Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2,  

 2000 Antwerpen) en kan daar blijven of het later terug ophalen. 

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

