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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het weer wordt alsmaar mooier voor morgen, dat kondigt een 

plaatselijke golf van sfeer en gezelligheid aan voor ons school-

feest! Joepie!!! Komen jullie er ook mee van proeven?  

Ook volgende week nog gefeest op school: dinsdag voor de  

Burendag en op woensdag/donderdag voor onze Zesdeklassers. 

Zij blijven een nachtje op school en maken het ongetwijfeld ook 

heel gezellig!  

Tot morgen?! Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

25/05 Schoolfeest (13u30-18u00) 

27/05 Kijkmoment nieuwe kleuters 

28/05 Burendag 

28-29/5 Slaapfeestje Zesde Klas 

30-31/05 Vrijaf (Hemelvaart) 

04/06 Toneel kleuterschool 

06/06 Geen studie 

09/06 Vrijaf (Pinksteren) 

10/06 Start toetsenweken (voor 5 en 6) 

14/06 Schoolreis kleuterschool 
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VOOR EEN HONGERKE 

Morgen op het schoolfeest zal je 

geen honger hebben. We nodig-

den de pasta-foodtruck 

‘Schrok&Roll’ uit en voorzien ook 

hot dogs en ijsjes. Smakelijk! 

VOSSENJACHT—21 JUNI 2019 

21 juni lijkt nu nog wel even weg, maar wij zijn al volop bezig met de 

voorbereidingen van de jaarlijkse vossenjacht. 

Eerst maken we er een knotsgekke voormiddag van voor alle kleuters. 

Na de middag is het de beurt aan de lagere school voor een nieuwe, spet-

terende en spannende editie van onze vossenjacht. 

Kom je als ouder graag helpen en de gezellige sfeer mee opsnuiven ?   

Aarzel dan niet om je nu reeds op te geven bij ons op  

ovtriangel@hotmail.com, met melding wanneer je van de partij kan zijn.

(VM of NM of beiden). 

LUIZEN 

Mogen we vragen aan alle ouders om de kinderen 

te blijven controleren op aanwezigheid van lui-

zen. Een vervelend werkje, maar enkel als we 

allemaal samen handelen kunnen we deze verve-

lende kriebelbeestjes uit de school houden. Tips 

en tricks vind je op de website! 

BURENDAG 

Dinsdag is het burendag. We nodi-

gen graag ook onze buren uit voor 

een babbeltje en een kijkje achter 

de schermen op onze school. Na 

schooltijd hopen we hen te mogen 

verwelkomen... 

SCHOOLREIS LS 

Op de laatste maandag van het 

schooljaar gaan de leerlingen van 

de lagere school op schoolreis. De 

bestemmingen zijn allemaal ver-

schillend, maar de vertrek –en 

aankomsttijden zijn dit jaar wel 

voor iedereen dezelfde. We ver-

wachten alle leerlingen terug 

rond half zes op school.  

VERLOREN VOORWERPEN 

Het hele jaar door hebben we een berg koekendoosjes, 

brooddozen, jassen, mutsen,… verzameld. Deze verloren 

spullen kan je steeds terugvinden in de gang tegenover de 

Regenboogklas of in het huisje aan de Klassen van Jules en 

Marie. Tijdens het schoolfeest zullen we deze echter 

‘tentoonstellen’, zo kunnen er hopelijk heel wat spullen te-

rug bij de eigenaar terecht komen. Na dit weekend schenken 

we de spullen aan het goede doel. 
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