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VOORWOORD 

Dag allemaal 

De koude is in ‘t land. Sjaals, mutsen en handschoenen of wan-

ten zijn geen overbodige luxe! Denken jullie er aan om overal 

duidelijk de naam op te zetten? Dat maakt het vaak véél gemak-

kelijker om de eigenaar terug te vinden van verloren voorwer-

pen. Voor de allerkleinsten zijn trouwens wanten het gemakke-

lijkst, en dan liefst met een touwtje er aan… alvast bedankt! 

Het koude weer brengt trouwens ook heel wat snotneusjes met 

zich mee. Voor hen is een plukdoos met zakdoekjes heel handig! 

De laatste week is ook een warme week. Heel wat bezige bijtjes 

dus op Triangel. Let goed op de kalender, op de berichten in 

deze nieuwsbrief en in de agenda’s van de leerlingen zodat je 

niets hoeft te missen. En vooral: woensdag de feestvarkens niet 

vergeten! Vanaf 12 uur verkopen we onze zelfgebakken koekjes. 

Dat lust iedereen, toch? 

Maak er een warm weekend van! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

17-20/12 Deze week geen studie! 

17/12 Kijkmoment peuters 

17-18/12 Koekjes bakken en inpakken 

19/12 Feest op school voor…  

19/12 Ketnet Koekenbak 

21/12 Kerstviering in parochiekerk (9u) 

21/12 Kersttoneel voor de kleuters 

21/12 Samen de vakantie inzetten... 
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LEEUWEN GEZOCHT 

Op dinsdag, donderdag  

en vrijdag zijn we op zoek 

naar een helper in de Leeu-

wenrefter. Wie helpt onze 4-

jarige kleuters bij het eten 

van hun boterhammetjes tus-

sen 12u15 en 12u55? 

Dat mag een leeuwin zijn, 

maar een leeuw zou zeker 

ook wel eens leuk zijn… 

 

 

 

 

 

 

KOEKEN BAKKEN MET DE METERS EN DE PETERS 

Maandag 17/12 is het weer koekenbak!  

We gaan samen met onze meters en peters van het zesde 

koekjes maken. Het zou fijn zijn dat jullie deegvormpjes 

en een deegrol zouden meebrengen. Alvast bedankt!  

KOEKENBAKKERS 

Van 18 tot 24 december wordt het hot,  

hotter, hotst…want dan organiseert Music For 

Life de Warmste Week in het provenciaal do-

mein Puyenbroeck in Wachtebeke. 

Onze school steunt het goede doel  

‘FEESTVARKEN vzw’.  Elk kind moet zijn ver-

jaardag kunnen vieren.  Daarom zet  FEEST-

VARKEN vzw zich in om verjaardagspaketten 

samen te stellen voor kinderen uit gezinnen in 

armoede. 

Op maandag 18 december is het echt Koeken-

bak en gaan we heerlijke koekjes bakken voor 

‘FEESTVARKEN vzw’! Bakker Augustijns helpt 

ons daarbij. 

Op woensdag 19 december is onze 

‘koekjeskraam’ open vanaf 12.00 uur. Voor 

een zakje koekjes van €3 steunt u het mooie 

project van ‘Feestvarken’!   

Alvast bedankt!!!  



WE VERZAMELEN... 

De Mickey Mouseklas blijft nog doppen  

verzamelen. Ook plastieken flesjes van room met dop zijn nog 

altijd welkom. 

Dank je wel. 

KADERS VOOR ‘KUNST’ 

Beste ouders, 

Na de kerstvakantie starten we met ons 'kunstproject' dat zal 

eindigen in een tentoonstelling met  

prachtige werken van jullie kinderen. 

Om deze mooi tentoon te kunnen stellen, zijn wij op zoek naar 

allerlei kaders. 

Heb je er nog ergens liggen die je niet meer gebruikt, mag je ze 

na de vakantie meegeven.  

Als het kaders zijn die jullie achteraf graag terug hebben, gelie-

ve dan heel goed de naam te vermelden! 

Alvast bedankt!  

UITNODIGING 

Volgende vrijdag is de laatste  

schooldag van 2018. We vieren de hele dag 

kerst, vieren jullie met ons mee?  

Om 9 uur kan je met de leerlingen van de 

lagere school meevieren in de parochiekerk. 

De leerlingen van het derde leerjaar spelen 

het kerstverhaal!  

Vanaf 15 uur tot 17 uur zetten we de school-

poorten open om samen de vakantie in te 

zetten. Een warme chocolademelk of een je-

neverke, enkele liedjes door onze kinderen 

gezongen en een gezellig sfeertje in de scha-

duw van onze kerststal. 

We hebben jullie er graag bij! 

Tot dan! 

 

KERSTKNUTSELWERKJE 

We zijn begonnen aan ons kerstknutsel- 

werkje. Om het helemaal af te werken hebben we 

nog enkele materialen nodig. Willen jullie een stok 

of tak van 30 cm lang en 2 a 3 cm dik en een lint 

ongeveer 3 m lang kunnen meebrengen? Dan kun-

nen we ons knutselwerkje helemaal afwerken. Al-

vast bedankt! 

Groetjes!  Juf Ruth 

UITNODIGING! 

Hallo allemaal, het vijfde leerjaar heeft in november  

en december heel wat bijgeleerd over de geschiedenis. De kin-

deren hebben hierbij heel wat mogen knutselen en maken. Wij 

gaan over de leerstof een kleine tentoonstelling houden. Ieder-

een is welkom op woensdag 19 december van 11.45 u. tot 

12.30u. Tot dan.  

WIJ SMURFEN OOK KOEKJES! 

Op maandag 17 december mogen  

jullie allemaal een schort, een deegrol, een 

onderlegger en uitsteekvormpjes (met dia-

meter van ongeveer 5 cm) meebrengen om 

koekjes te maken. Waar mogelijk een naam 

op noteren of aanhangen.  

Groetjes juf Vicky  

KERSTRIKKI’S 

Donderdag vieren we kerstfeest in de  

klas. Wie nog leuke kerstserviettes heeft en 

dergelijke… Je mag deze gerust meegeven. 

Hoe meer gezelligheid… hoe beter!  

Vrijdag spelen we mee in het kerstverhaal. 

Wij vertolken de rol van de herders en scha-

pen. Indien jullie dat hebben mogen jullie 

een witte of beige trui aandoen. Of iets wat 

er schaapachtig uitziet! ;)  

Het wordt een warme, sfeervolle week!  

VOLGEND JAAR... 

De eerste maand van het nieuwe jaar zetten  

we een volgend stapje in ons Kunst-jaar. Na de no-

vember-drama-maand wordt januari de maand van 

de beeldende kunsten. We ontdekken de schilder-

kunst: elke klas (of klassen) bestudeert en bewerkt 

een andere beroemde schilder. Zo gaan de leer-

lingen van het vierde leerjaar de eerste donderdag 

al dadelijk naar het Van Goghmuseum. Meer daar-

over in een speciale brief! 
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