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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Elk jaar opnieuw is 1 februari een belangrijke dag voor de 

school. Dan worden de kinderen namelijk geteld. Op basis van 

deze telling ontvangen we de middelen voor het volgende 

schooljaar. Het ziet er goed uit dit jaar, want we zijn momen-

teel met 305, dat zijn er 15 meer dan vorig jaar.  

Maandag starten we bovendien met een nieuwe zo-

merklas: de Nijntjesklas! Welkom aan alle Nijntjes!!! 

Maar eerst: weekend! Maak er wat moois van... 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

03/02 Start Nijntjesklas (zomerklas) 

03/02 Laatste dag bestelling ontbijt 

04/02 Bezoek VITO Hoogstraten L6 

05/02 Studiedag = geen school  

05/02 Scholenbeurs SO Kalmthout 

07/02 Wieltjesdag 1 en 2 

11/02 Dikke Truiendag 

11/02 Geen studie 

14/02 Wieltjesdag 3 en 4 

16/02 Ontbijtboxen-actie 

18/02 ‘Mega-Spelenpaleis’ L2 (MOEV) 

20-21/02 Carnaval 

24-28/02 Krokusvakantie 
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ONTBIJTBOXEN 

Nog tot volgende maandagochtend kan je 

bestellingen binnen brengen voor het ont-

bijt. Dit kan bij je thuis worden gebracht of 

worden afgehaald op school en dit op zondag  

16 februari. Je kan bestellen via de speciale 

bestelstrookjes die de kinderen eerder al 

mee naar huis kregen of je kan zelf een 

briefje schrijven met je bestelling. Voorzie 

graag gepast geld in een gesloten enveloppe. 

Je kan kiezen uit een kinderontbijt aan 7 

euro, een gewoon ontbijt aan 10 euro of een 

romantisch ontbijtje aan 15 euro.   

Met de opbrengst van deze  

actie gaan we materiaal aan- 

kopen voor de turnzaal. 

Alvast bedankt voor uw steun! 

TECHNIEKSPEKTAKEL: HANDIGE HARRY GEZOCHT  

Op donderdag 2 april zal onze Zesdeklas deel- 

nemen aan de praktische STEM-proef op het Techniekspektakel. 

We kregen 2 uitdagingen die we graag allebei tot een goed einde 

willen brengen. Daarom werken we vanaf nu elke maandagna-

middag (of een ander moment in overleg.) in kleine groepjes aan 

onze gekozen projecten.  

Ben jij misschien een 'handige harry' of is er een handige groot-

ouder die ons wil helpen?  

Van harte welkom na een mailtje naar zesde@vbstriangel.be.  

Dit zijn de uitdagingen: 

- "Alle kanten op": Ontwerp een robotarm, die vier voorwerpen 

ver het oppervlak van een tafel kan verschuiven, in vier richtin-

gen: van voor naar achter, van achter naar voor, van links naar 

rechts en van rechts naar links. 

- "Pak 'm beet": Ontwerp een grijphand, die vier verschillende 

voorwerpen kan grijpen, optillen en op dezelfde plek weer neer-

zetten. 

Alvast bedankt om hier even over na te denken en misschien te 

helpen.  

Hopelijk winnen we zo een plaatsje in de finale te Nederland. 

Groetjes juf Mieke en de Zesdeklassers  

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG STUDIEDAG 

Woensdag 5 februari is het pedagogische stu-

diedag. De leerkrachten gaan verder werken 

aan het traject rond evalueren: hoe volgen 

we kinderen op? Hoe brengen we hun leer-

winst in kaart? Welk (nieuw) rapport willen 

we volgend jaar op onze school… 

Daarom is het voor de kinderen een school-

vrije dag! 

CARNAVALSSTOET: VLAGGEN GEZOCHT! 

Het thema van het derde leerjaar voor de  

carnavalstoet is de Olympische Spelen, daarom zoeken we van 

zoveel mogelijk landen een vlag. Misschien heb je thuis wel een 

vlag van een ander land? Het zou bijzonder fijn zijn als we deze 

dan een keertje mogen gebruiken voor de stoet. Daarna komen 

de vlaggen uiteraard weer terug mee naar huis.  

Alvast heel erg bedankt! 
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