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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Vandaag is het voor ons al voorbereiden zodat we zondag in alle 

vroegte jullie lekkere ontbijtjes kunnen klaar zetten. Vanaf 8u 

komen we deze thuis brengen of kan je de ontbijtjes komen af-

halen op school. Dat is mogelijk tot 10 uur. Heel graag tot dan! 

Kan je ons zolang niet missen? Dat begrijp ik wel. (ik mis jullie 

soms ook hoor!) Maar gelukkig is er een oplossing. Op onze web-

site staan een heleboel foto’s. Uit onze nieuwe Nijntjesklas, 

maar ook uit de andere klassen en van allerlei activiteiten. 

Neem zeker eens een kijkje op www.vbstriangel.be . 

Dan nog een woordje van dank voor onze lieve vrienden uit het 

derde jaar STW van Stella Matutina. Zijn kwamen onze kleuters 

verwennen met mooie verhalen, spelletjes en gezond lekkers!  

Dat vinden wij héél erg leuk!!! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

16/02 Ontbijtboxen-actie 

18/02 ‘Mega-Spelenpaleis’ L2 (MOEV) 

20/02 Pannenkoekenbak ouderraad 

21/02 Carnaval 

24-28/02 Krokusvakantie 

02/03 Instap nieuwe kleuters in de  

Nijntjesklas 

03/03 Spel in de BIB voor Rikki en Kikker 

04/03 Vergadering ouderraad 

05/03 Spel in de BIB voor Raf Giraf 

05/03 Toneel in Kadans voor alle kleuters 

06/03 Wieltjesdag 5 en 6 

09-12/03 Oudercontacten kleuterschool 

13/03 Wieltjesdag 1 en 2 

16/03 Eerste zwemles voor 2 en 3 
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AANPLANTACTIE GASTHUISDREEF 

De Gasthuisdreef, de gasthuishoeves, het Uilenbos, de  

vallei van Kleine Beek met zijn statige bomenrijen en de weilan-

den vormen samen een uniek landschap, gelegen aan de dorps-

rand van Wuustwezel. Een landschap met een rijke geschiedenis.  

De komende jaren zet de gemeente zich samen met Regionaal 

Landschap de Voorkempen, Kempens Landschap, landbouwers, 

natuurpunt en eigenaren,… in om te werken aan het behoud en 

opwaardering van de natuur-, landschap- en landbouwwaarden 

van deze omgeving. 

Een eerste concrete actie voor dit jaar is de aanplant van een 

houtkant op de evenementenweide van de gemeente. Zo wordt 

de nieuwe sterrenwacht mooi geïntegreerd in de omgeving. 

Heb je zin om ook je “boompje” bij te dragen, kom dan op zon-

dag 16 februari 2020 om 14.00 uur naar de evenementenweide 

aan de Gasthuisdreef te Wuustwezel.  

Na de noeste arbeid wordt je getrakteerd op een warm drankje 

(soep, chocolademelk, koffie, ….). 

Tot ziens. 

CARNAVAL 

Donderdag smullen de kinderen van de lekkere pannen- 

koeken, gebakken door de ouders van de ouderraad. Het is dan 

mogelijk dat er een boterhammetje in de brooddoos blijft… 

Heb je zin om mee pannenkoeken te komen bakken voor onze 

kindjes? Geef een seintje aan de vrijwilligers van de ouderraad! 

Vrijdag vieren we feest. In de voormiddag vieren de kleuters. Zij 

mogen serpentines meebrengen. Liever geen confetti. Ook wa-

pens en andere attributen laten we beter thuis. 

De leerlingen van de lagere school gaan mee in de carnavalsstoet 

vanaf één uur. Voor hen is het niet toegelaten serpentines, con-

fetti,… mee te brengen! Maar wel plezier, véél plezier! 

MEEBRENGEN 

Denken jullie aan een lege plastieken  

fles, een elastiekje en 2 ballonnen? Dit mag je 

maandag meebrengen voor onze WO-les. 

Dankjewel! Juf Mieke 

REFTER 

Na de boterhammen eten de kinderen  

graag een ‘dessertje’, dat mag zeker, maar 

we vragen toch om niet te overdrijven daar-

in. Een klein snoepje, koekje, een stukje 

groente of fruit is zeker voldoende... 


