
Nieuwsbrief 
VRIJE BASISSCHOOL TRIANGEL 

VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het is mooi weer, we zorgen er dus voor dat we véél buiten kun-

nen zijn: fietsen, steppen, skaten en … LOPEN! Het is vrijdag  

scholenveldloop voor de leerlingen van de lagere school. We ma-

ken er een écht sportfeest van met alle kinderen van Wuustwe-

zel samen. De beste zijn is niet het belangrijkste, wel het genie-

ten van samen te sporten!  

Onze ouderraad schiet ook terug uit de startblokken. Kom je 

graag meeluisteren en mee (zotte) plannen maken? Of help je 

graag een praktisch handje mee? Met een hele groep samen 

wordt het zeker een gezellige boel! Laat iets weten via het spe-

ciale briefje en dan komt dat zeker in orde!  

Geniet van de zon en van ‘t weekend! Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

23/09 ‘Rollebolle’ in Brecht voor de Ster-

retjes -en de Mickey Mouseklas 

23/09 Sportsnack 4-5-6 

26/09 Geen studie 

27/09 Scholenveldloop LS 

27/09 Een soldaat in de klas… 5 en 6 

30/09 Sportsnack 4-5-6 

02/10 Schoolfotograaf 

03/10 Fietsencontrole 1-2-3 

04/10 Vrije dag 

08/10 Dag van de lendbouw L5 

09/10 Studiedag: vrijaf voor de kinderen 

10/10 Uitstap museum Hoogstraten en 

molen Ravels L4 

11/10 Uitstap ZOO Antwerpen L1 en L6 

22/10 Uitstap Kalmthoutse Heide L3 

23/10 Herfstwandeling met grootouders 

(kleuterschool) 
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ROLLEBOLLE 

Beste ouders,        

Op maandagnamiddag  23 september gaan we met de 2de kleu-

terklassen naar Rollebolle in Brecht.  

Rollebolle is een bewegingslandschap waar kleuters in groepjes 

een 10-tal bewegingsactiviteiten kunnen doen zoals  fietsen, spe-

len met ballen, klimmen en klauteren, enz.  

 We vertrekken met de bus om 12.20u. Daarom moeten die mid-

dag alle kleuters op school blijven eten.  Rond 15u vertrekken 

we met de bus terug richting school. 

Graag uw kleuter die dag sportieve kledij aan te geven en als het 

kan gemakkelijke schoenen. 

Sportieve groeten,        

de klasjuffen en juf Liesbet      

 

SCHOLENVELDLOOP: 27 SEPTEMBER ‘DE MOLENBERGEN’ (STERBOS) 

Volgende vrijdag is het scholenveldloop voor alle kinderen van de lagere school. De kinderen lopen met z’n  

allen samen (per leeftijd) een omloop van 650m. Er wordt gelopen gedurende een bepaalde tijd, de bedoeling is 

om de hele tijd te blijven lopen of wandelen en om zo zoveel mogelijk rondjes te doen. Het gaat erom om samen 

leuk te sporten, wie er het snelste loopt is niet zo belangrijk. We maken er een gezellig evenement van! Natuur-

lijk wordt het nog leuker als er ook veel supporters zijn. Kom dus gerust kijken naar je kind(eren) die aan het lo-

pen zijn en applaudisseer mee voor alle kinderen! Zo wordt het een echt sportfeest! 

 

Hoe geraak je daar? 

- Voor fietsers en wandelaars: er zijn drie fietsenparkings voorzien, er is toegang via drie verschillende kanten 

van het domein. Opgelet: Koekoeksdreef en Molenstraat zijn die dag eenrichtingsverkeer voor auto’s, maar voor 

voetgangers en fietsers geldt deze regel niet. Zij kunnen dus ook via Koekoeksdreef toekomen.   

- Auto’s: eenrichtingsverkeer in Molenstraat en Koekoeksdreef. Parking wordt voorzien op wei naast domein. Inrij-

den via Molenstraat, uitrijden via Koekoeksdreef. Er kan ook aan de kerk van Sterbos geparkeerd worden.  

 

Wanneer loopt mijn kind?  

1e leerjaar: 9.45 u-10.05, 2e leerjaar: 10.20u-10.40u, 3e leerjaar: 10.55 u-11.25u  

4e leerjaar: 11.40u-12.10u, 5e leerjaar: 12.45u-13.25u, 6e leerjaar: 13.40u-14.20u 

MEEBRENGEN 

Ons volgend thema gaat over  

'De molen'.  We knutselen dan een kijkdoos. 

Daarom mogen jullie tegen vrijdag 27 sep-

tember een schoenendoos meebrengen. 


