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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Omdat ikzelf volgende week drie dagen naar een congres voor 

directies ga, is er deze week een dubbele nieuwsbrief voor deze 

week én voor volgende week samen. Heel wat berichtjes en 

weetjes dus vanuit onze Basisschool Triangel! Neem een kijkje 

in de kalender links naast dit woordje om zeker niets te missen. 

Volgende week woensdag verwachten we opnieuw een 20-tal 

leerkrachten van andere scholen die bij ons een kijkje komen 

nemen naar onze werking en daarbij deskundige begeleiding 

krijgen van de mensen van het CEGO (Centrum voor Ervarings-

Gericht Onderwijs). Dat maakt ons blij, maar vraagt ook even 

wat organisatie omdat ze in alle klassen van onze lagere school 

komen kijken tijdens de lessen. 

In de week van 16 tot 20 maart is er een nieuwe evacuatieoefe-

ning gepland tijdens een middag. Deze zal dus een beetje an-

ders verlopen dan we gewoon zijn, maar het is natuurlijk heel 

belangrijk dat we op elk moment op een goede manier de school 

kunnen ontruimen. Daarom oefenen we natuurlijk ook.  

Tot maandag! Groetjes, Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

09-12/03 Oudercontacten kleuterschool 

11/03 Nascholing CEGO in lagere school 

13/03 Wieltjesdag 1 en 2 

 Nationale pyamadag Bednet 

16/03 Eerste zwemles voor 2 en 3 

 Start toetsen in 5 en 6 

18/03 Jeugdboekenmaand 5de 

19/03 Geen studie 

20/03 Wieltjesdag 3 en 4 

 Gekleurde Sokkendag  

23/03 Zwemmen 2 en 3 

24/03 Jeugdboekenmaand 3de  

27/03 Uitstap Van Goghmuseum 4de 

 Wieltjesdag 5 en 6 

30/03 Jeugdboekenmaand 1ste 

 Zwemmen 2 en 3 

01/04 Paasviering in de kerk voor LS 

03/04 Rapport 

 Uitstap De Vroente 2de 

06-17/04 Paasvakantie 
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MEDISCH SCHOOLTOEZICHT  

EERSTE KLEUTERKLAS 

Deze week ontvingen alle ouders van de kleuters  

van de eerste kleuterklassen (geboortejaar 2016) een brief van 

het CLB ivm het medisch schooltoezicht. In deze brief stond ver-

keerd vermeld dat jullie verwacht worden in Kalmthout. Het me-

disch schooltoezicht vindt plaats in het Huis van het Kind in 

Wuustwezel. De data zijn wel correct, we vermelden er wel 

graag bij dat de kleuters op vrijdag 19 juni op schoolreis gaan. 

We vragen ook om op de dag van afspraak uw kind met een halve 

dag naar school te laten gaan en ze dus niet ergens halverwege 

te brengen. Alvast bedankt! 

AAN DE KJV-LEZERS  

Hopelijk zijn jullie al een eind gevorderd met  

de KJV-boeken. Brengen jullie je top 3 voor 22 

maart binnen bij de juf? 

Onlangs ontving je ook een uitnodiging voor het 

slotfeest op zaterdag 25 april in de Rabboeni- 

zaal (Spijker) in Hoogstraten. Breng je die  

inschrijving ook tijdig binnen op school  

of in de bib? 

Bedankt Oudervereniging voor de leuke bowlingactiviteit! We 

verkochten met plezier zoveel zoete lekkernijen. 



NIEUWS UIT DE BIB: JEUGDBOEKENMAAND 

Van 1 tot 31 maart is er weer een nieuwe boekenmaand met als 

thema KUNST. In de bibliotheek gaan ook dit jaar verschillende 

activiteiten door voor de oudste kleuters en de kinderen van het 

basisonderwijs van de Wuustwezese scholen: de kleuters van de 

derde kleuterklas mochten deze week al genieten van een leuk 

boekenspel. Voor de leerlingen van het eerste, derde en vijfde 

leerjaar wordt een auteur uitgenodigd in de Bib om over zijn of 

haar boeken te komen spreken.  

Zoals elk jaar vieren we in de drie bibliotheken ook een 

‘kunstzinnig jeugdboekenfeest’. Alle kleuters en kinderen mogen 

op zoektocht in de bibliotheek,  kunnen buttons maken, het bib-

ster-spel spelen en kunnen hun creativiteit botvieren op een 

groot kunstwerk.  

Uiteraard zijn er ook pannenkoeken. De (groot)ouders kunnen 

ondertussen terecht in het leescafé voor een tas koffie! 

Waar en wanneer feesten we?: In Loenhout op 11 maart van 

14u00 tot 16u00, in Gooreind op 18 maart van 13u30 tot 16u30 

en in Wuustwezel op 25 maart van 13u30 tot 16u30. 

DAG VAN... 

Wij besteden graag aandacht aan enkele bijzondere dagen: 

Afgelopen week vierden we de ‘Week van de vrijwilliger’. Een 

dikke dankjewel aan alle vrijwilligers die onze school mee 

‘maken’! Volgende week vrijdag 13 maart is het pyamadag van 

Bednet. Dat is een organisatie die langdurig zieke kinderen de 

kans geeft om de lessen mee te volgen vanuit hun ziekenbed. 

Die dag mag je voor één keertje met je pyama aan naar school 

komen! De week nadien is het Werelddownsyndroomdag. Op 

vrijdag 20 maart komen we naar school met twee verschillende 

sokken aan, we zijn immers allemaal mooi anders… en daar hou-

den we van! 

CORONAVIRUS: UPDATE 

Waarom scholen preventief sluiten niet zinvol is 

De school preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch ge-

zien niet nodig. Alle Vlaamse scholen sluiten is evenmin aan de orde op dit moment. 

Elk land beslist op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) welke maatregelen het 

neemt. Er zijn verschillende redenen waarom het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen adviseert om 

scholen niet te sluiten: 

• In ons land is het virus niet wijdverspreid en is sluiten om medische redenen dus niet aan de orde. In ande-

re landen sluiten scholen omdat daar zeer veel gevallen van de coronabesmetting zijn en er al dodelijke 

slachtoffers vielen. 

• Scholen preventief sluiten vermindert het risico op besmetting nauwelijks. De leerlingen komen immers ook 

op andere plekken met elkaar in contact. Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door. 

De Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wijst er bovendien op 

dat scholen sluiten het recht op onderwijs in gevaar brengt.   

De bestaande maatregelen blijven van kracht, we blijven dus preventief inzetten op hand –en hoest/nieshygiëne. 


