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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Binnenkort is het schoolfeest, dan zetten we de poorten van de 

school open en voorzien we weer een leuk programma om elkaar 

te ontmoeten en gezellig samen te zijn. Wat gaan we doen?  

• Genieten van de optredens van de kleuters,  

• Nemen een kijkje naar de kunstige tentoonstelling,  

• leuke spelletjes spelen en workshops beleven,  

• we kunnen ons laten schminken,  

• We nemen een kijkje in de klassen van Jules en Marie 

Én... 

• … we genieten op het terras met ons kindercafetaria, 

drinken iets of eten van het lekkers uit de pasta-

caravan... 

Tot dan? 

Groetjes van 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

14/05 Infoavond ‘Huiswerk’ voor ouders 

eerste leerjaar—20u 

15/05 Mikerf Piep-de-Muisklas en Mickey 

Mouseklas 

16/05 Techno mobiel L6 

21/05 ICO Dag L6 

21/05 Geen studie 

25/05 Schoolfeest 

27/05 Kijkmoment nieuwe kleuters 

28/05 Burendag 

28-29/5 Slaapfeestje Zesde Klas 

30-31/05 Vrijaf (Hemelvaart) 

04/06 Toneel kleuterschool 

Jaargang 9, nr 29  

10 mei 2019 

Nieuwsbrief 

TECHNIEKMOBIEL 

Op donderdag 16 mei in de voormiddag komt de Techniekmobiel van PITO langs voor onze Zesde klas. 

We zullen verschillende technische proefjes uitvoeren en ook een eigen werkstukje maken. Voor dit werkstukje 

hebben jullie een 9V blokbatterij nodig. Gelieve deze tijdig mee te brengen naar school.  

Daarnaast zijn we nog op zoek naar enkele bereidwillige ouders en/of grootouders die  

een handje willen toesteken bij de creatie van het werkstukje. 

Interesse? Geef dan gerust een seintje  

aan de juf via zesde@vbstriangel.be. 

Alvast bedankt! 

Groetjes juf Evelyne 

BINNENKORT IN DE PIEP-DE-MUISKLAS 

Wij gaan binnenkort onze klas omtoveren  

tot een echt kleurenparadijs. 

Welke kleuren komen aan bod? 

donderdag  16 mei en vrijdag 17 mei : rood 

maandag 20 mei, dinsdag 21 mei en woensdag 

22 mei : geel 

donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei : blauw 

maandag 27 mei, dinsdag 28 mei en woensdag 

29 mei : groen 

Om het nog kleurrijker te maken willen wij vra-

gen om je kleuter die dag telkens te kleden in 

de kleur die dan aan bod komt . 

Je hoeft er niets voor te gaan  kopen. Het kan 

ook op een verschillende originele manieren  : 

sokken, broek, rokje, trui, pet, sjaaltje, zonne-

bril, haarspeldjes,.... 

Alvast bedankt voor jullie medewerking, 

Groetjes van juf Ann en juf Gerd 
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