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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het was weer een goedgevulde week op onze school met heel 

wat ‘speciallekes’: het vijfde leerjaar ging naar de boerderij en 

volgde een workshop metselen, het vierde leerjaar ging op zoek 

naar de geschiedenis met een bezoek aan de molen in Ravels en 

het museum in ’t begijnhof van Hoogstraten, de leerlingen van 

het eerste en zesde leerjaar trokken samen naar de Zoo van Ant-

werpen,…  en voor de leerkrachten was er op woensdag een stu-

diedag. De kleuterleerkrachten werkten verder aan de goede 

werking van de hoeken in hun klas. De leerkrachten van de lage-

re school verdiepten zich in een nieuwe kijk op evalueren en aan 

een nieuwe vorm van rapporteren. Nog heel wat werk  

op de plank voor hen, maar het resulteert in een  

kwaliteitsvolle werking en een plaats voor ieder  

kind op onze school. En zo werken we ook aan ons motto:  

‘Zin in Leren, Zin In Leven!’ 

Voor het weekend staat er een najaarszonnetje op het menu. 

Daarvan gaan we samen met volle teugen genieten! 

Graag tot maandag. 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

14-15/10 Oudercontacten kleuterschool 

18/10 Dag van de jeugdbeweging 

18/10 Geen Stekelbees-avondopvang! 

21/10 Evacuatie-oefening 

21/10 Kijkmoment nieuwe kleuters 

22/10 Uitstap Kalmthoutse Heide L3 

23/10 Herfstwandeling met grootouders 

(kleuterschool) 

25/10 Herfstrapport lagere school 

25/10 Herfstspel lagere school 

28/10-

1/11 

Herfstvakantie 

4/11 Instap nieuwe kleuters 

5/11 Geen studie 

8/11 Zichtbaar-in-het-verkeer-spel  

lagere school 

11/11 Vrijaf (wapenstilstand) 

12-14/11 Oudercontacten lagere school 

14/11 Uitstap plantenkwekerij L4 
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DANKJEWEL! 

Liefste Piep de Muisjes,  
mama's en papa's, 
 
Wij willen jullie super hard bedanken,  
voor al die mooie bloemetjes die jullie  
speciaal voor ons gemaakt hebben!  

  
                                        Juf Gerd &  
                                             Juf Ann  

GEEN STEKELBEES! 

Vrijdag 18 oktober is er uitzonderlijk géén  

avondopvang van Stekelbees. De kinderen moe-

ten dus allemaal worden opgehaald ten laatste 

om 15u35 . De ochtendopvang die dag gaat wel 

door zoals normaal. Dankjewel voor uw begrip. 

WWW.VBSTRIANGEL.BE 

Heel wat speciale projecten en 

leuke uitstappen deze week: kijk 

zeker ‘ns op onze website voor 

foto’s en verhalen... 


