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VOORWOORD 

Dag allemaal 

‘t is herfst. We voelen het allemaal aan lijf en leden en ook ons 

gemoed durft er wel eens onder te lijden. Maar we gaan toch 

voor de glimlach en bestrijden het regenweer met een beetje 

vrolijkheid en met enkele leuke activiteiten en uitstapjes. Hou 

de kalender op deze nieuwsbrief zeker in de gaten en de even-

tuele speciale brieven die daarbij horen zodat je niets hoeft te 

missen. Voor de kleuterschool komen de oudercontacten er ook 

aan. De leerkrachten trachten voor iedereen voldoende tijd in 

te plannen zodat je samen een fijne babbel kan doen over de 

ontwikkeling van je kind. Dat vinden we heel belangrijk. Is er 

tussendoor iets dat je wil bespreken? Aarzel niet  

om de leerkrachten aan te spreken! 

Prettig weekend! Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

30/09 Sportsnack 4-5-6 

01/10 Ouderraad—20u leraarskamer 

02/10 Schoolfotograaf 

03/10 Fietsencontrole 1-2-3 

04/10 Vrije dag 

08/10 Dag van de landbouw 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 

23/10 Herfstwandeling met grootouders 

(kleuterschool) 
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GEZOCHT: ENTHOUSIASTE LEES(GROOT)OUDERS 

Heb je zin om een groepje kinderen (max. 4 kinderen) te ondersteunen  

bij het lezen? Hen extra oefenkansen te bieden, vlotter te leren lezen en zo het lees-

plezier te versterken…? 

Is dit iets voor jou als ouder, grootouder of ken je iemand die dit wil doen…? 

Laat dan maar een seintje.  Het is echt niet ingewikkeld.   

Wij, het 2de leerjaar,  lezen elke dinsdag van 14.35 uur tot 15.15 uur. 

U mag ook het onderstaand strookje aan de school bezorgen  

of ons een mailtje sturen naar directie@vbstriangel.be.  

Alvast SUPER bedankt voor je engagement! 

Juf Martine en mr Stijn 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Naam ouder/grootouder/kennis………………………………tel.nr……………………………. 

 

ev. e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

 

is bereid mee te werken als leesouder van de kangoeroeklas (=het 2de leerjaar). 

DANKJEWEL! 

Deze zomer ging Maria, één 

van onze middagmama’s, naar 

Zuid-Afrika. Ze bezocht daar 

een weeshuis en schonk aan 

de kinderen daar de veertig 

zonnebrillen die we op school 

voor hen verzamelden.  

En of ze er blij mee waren… 

Dankjewel voor alle binnenge-

brachte brillen en dankjewel 

Maria! 

WOENSDAG = KLASFOTO’S 

Woensdagvoormiddag worden 

de klasfoto’s gemaakt van al 

onze klassen. Deze kunnen 

nadien worden aangekocht of 

bijbesteld. 

VRIJDAG = VRIJAF 

Aanstaande vrijdag is een 

vrije dag. Dit is één van de 

twee dagen die we als school 

zelf mogen kiezen. De twee-

de valt op maandag 4 mei.  


