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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Welkom in het nieuwe schooljaar. Welkom op Triangel. 

Dankjewel om te kiezen voor onze school. Ik vind dat een prach-

tige keuze. We hopen om er, samen met jullie, een fijn school-

jaar van te maken waar we met z’n allen een warme groep kun-

nen vormen.  

Ik ga alleszins mijn beste beentje voorzetten hiervoor!  

Prettig weekend!  

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

09/09 Eerste keer studie 

Sportsnack 4-5-6 

10/09 Ouderavond kleuterschool 

12/09 Fietstocht L4 

16/09 Sportsnack 4-5-6 

18/09 Pedagogische studiedag:  

vrijaf voor alle kinderen! 

20/09 Strapdag 

20/09 Verkeerspark 4-5-6 

27/09 Scholenveldloop LS 

02/10 Schoolfotograaf 

04/10 Vrije dag 

09/10 Pedagogische studiedag (vrijaf) 
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STUDIE EN SPORTSNACK 

Na schooltijd bieden we de kinderen van  

de lagere school de kans aan om hun huiswerk te 

maken op school. We vragen om vaste dagen te 

kiezen, deze mag je opgeven via het agenda van 

uw kinderen. Ze mogen een pennenzak meene-

men met het schrijfgerief dat ze nodig hebben. 

Nadien is er rijbegeleiding naar de dreef en  

de Post, kunnen ze naar Stekelbees of… 

Kunnen ze gaan sporten! 

We doen mee met het project ‘Sportsnack’ van 

‘Moev’ en bieden op maandag een uurtje samen 

sporten voor onze kinderen aan  

tussen 16 en 17 uur.  

Meer info lees je in de  

speciale brief! 

ZEBRAPAD HET BLOK 

Er is een nieuw zebrapad aan Het Blok met als doel de  

verkeersveiligheid te verbeteren. Bedoeling is dat je, komende 

met de fiets uit de dreef, stopt en afstapt zodat je aan het ze-

brapad veilig kan oversteken. Dankjewel! 

FIETSEN MET DE DINOKLAS 

Op donderdag 12-09- '19 in de voormiddag maken we een  

fietstocht door Wuustwezel. We zullen verschillende mooie en 

historische plekjes kunnen bewonderen: o.a. de Gasthuishoeve, 

de E 10-Plas,  het Marum, de brug over de Kleine Aa, het Bouw-

ke, het kasteel het Hof,… 

meebrengen: 

- fiets in goede staat 

- fluo (en fietshelm als je dat hebt) 

- rugzakje of fietstas met drank en koek of fruit 

Op volgende dagen hebben we ook onze fiets nodig: 

vrijdag 20-09-’19 voor het verkeerspark in ‘t Kattegat, georgani-

seerd door de verkeerspolitie. Er zal dan ook fietscontrole zijn. 

vrijdag 27-09-’19 voor de scholenveldloop in de Molenbergen.                                                                                                                 

Juf Evelyne en juf Magd 

ZILL 

ZILL? Wasda? ZILL staat voor  

Zin In Leven! Zin In Leren. Dat is de bena-

ming  van het nieuwe leerplan van Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen. Wij zijn als school 

bijzonder blij met deze nieuwe kijk op leren 

en onderwijs. ‘Vakgebieden’ luisteren naar 

de naam ‘ontwikkelvelden’ en zijn opge-

deeld in ‘persoonsgebonden doelen’ en 

‘cultuurgebonden doelen’.  We investeren in   

de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, 

attitudes en inzichten die onze kinderen no-

dig hebben om zelfredzaam en gelukkig te 

functioneren in de hen omringende wereld 

en in de wereld van morgen.  We voorzien 

hulpmiddelen en ondersteuning voor de kin-

deren die dit nodig hebben en blijven uiter-

aard in nauw contact met ouders over de 

vorderingen die uw kind maakt! Dit doen we 

door regelmatige oudercontacten en met 

woordrapporten waarin je uitgebreid kan 

lezen hoe het gaat met uw kind in de klas. 

De nadruk ligt steeds op het welbevinden  

van uw kind. Dat is toch de eerste voorwaar-

de om te kunnen  groeien en bloeien, niet?  

Dat is ook precies wat we met ons  

jaarthema ‘Ik-Jij-Wij’  
willen beogen. We willen een warm  

huis zijn voor iedereen!  

Inschrijven  

digitale  

nieuwsbrief  

via  

www. 

vbstriangel 

.be 
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