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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het zijn gekke tijden geweest, anders dan anders. Maar toch ook 

wel een beetje ‘mooi-anders’. We trachten de goeie dingen die 

ons de afgelopen weken zijn overkomen te behouden voor de 

toekomst. We willen inzetten op verdere digitalisering in com-

municatie met ouders en kinderen. De schoolstraat is een blij-

vertje. De kinderen van de lagere school die recht naar de klas 

gaan ‘s ochtends ook. Zo begint een klasdag in alle rust en kun-

nen we volop aandacht geven aan het goed-voelen van elk kind. 

Dat vinden we toch het belangrijkste wat er is hé.  

Zo kijken we stilaan vooruit naar volgend schooljaar. Graag de-

len we al enkele belangrijke data. Deze kan je hiernaast in de 

kalender terugvinden. Schrijf ze zeker goed op, zodat je niets 

hoeft te missen! 

En voor het zo ver is… zomeren!  

Hopelijk eventjes de zorgen aan de kant.  

Maak er een prachtige vakantie van!  

Groetjes, Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN  

VOLGEND SCHOOLJAAR? 

27/08 Kijkdag 

01/09 Eerste schooldag 

03/09 Ouderavond lagere school 

08/09 Ouderavond kleuterschool 

16/09 Studiedag: geen school 

18/09 Strapdag 

01/10 Scholenveldloop lagere school 

05/10 Vrije dag 

09/10 Schoolfotograaf 

12-13/10 Oudercontacten kleuterschool 

19/10 Studiedag: geen school 

2-6/11 Herfstvakantie 

16-19/11 Oudercontacten lagere school 

01/12 Sint op school 

17/12 Kerstmarkt 

27/01 Studiedag: geen school 

21/04 Buitenspeeldag 

30/04 Vrije dag 

08/05 Schoolfeest 

 ... 
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AFSCHEID 

Het einde van het schooljaar betekent jammer genoeg ook af-

scheid nemen. Afscheid van onze schoolverlaters die volgende 

week maandag en dinsdagvoormiddag nog in de bloemetjes wor-

den gezet. Afscheid nemen ook van enkele personeelsleden. Juf 

Elise van de Mickey Mouseklas kiest voor een nieuwe uitdaging 

dichter bij huis en zal na 6 jaar onze school verlaten. Ook zorgjuf 

Myriam en juf Ria van de Uiltjesklas zwaaien we uit. Zij gaan op 

pensioen. Juf Ria hebben we vandaag gevierd en zullen we ook 

morgen nog vieren. Juf Myriam krijgt in september nog haar spe-

ciale dag. Tot slot nemen we ook afscheid van Ria van de refter. 

Zij was vele jaren het manusje van alles op onze school als ver-

antwoordelijke van de refter, bestellingen,…, het héle  

huishouden. We zijn blij en dankbaar met zo’n fijne  

collega’s en zeggen vanuit het diepst van ons hart:  

                                 DANKJEWEL!  

DE LAATSTE SCHOOLDAG 

Vandaag hebben de leerlingen van het eerste, derde en vijfde leerjaar de vakantie reeds ingezet, net als de kleu-

ters van de Nijntjesklas, de klas van Jules, de Mickey Mouseklas en de Sterretjesklas. Morgen, vrijdag, is het de 

beurt aan de leerlingen van het tweede en vierde leerjaar én aan de kleuters van de Piep-de-Muisklas en de klas 

van Marie. De oudste kleuters en de leerlingen van de Zesde klas verwachten we maandag en dinsdag nog op 

school. Voor hen organiseren we een bijzondere proclamatie in hun eigen bubbel, enkele momentjes om nooit te 

vergeten en om met plezier naar terug te kijken. Jammer genoeg is de mogelijkheid om ouders hierin te betrek-

ken heel erg beperkt. Daarom maken we zeker foto’s en voor de Zesdeklassers zelfs een heuse afscheidsfilm. We 

gaan ervan genieten! 



WOORDJE VAN JUF MYRIAM EN JUF RIA... 

Beste ouders, aangezien we door corona in bijzondere tijden le-
ven, kan ik, juf Myriam enkel langs deze weg, u allemaal be-
danken voor de jaren van fijne samen werking eerst als juf, ge-
durende 28 jaar, daarna als zorgcoördinator, jullie vertrouwen, 
gezellige praatjes aan het poortje ’s morgens en nog zoveel 
meer…! Mijn welgemeende DANK want voor mij houdt mijn 
werk in Triangel op.  
Vanaf 1/9/2020 ga ik met pensioen  
En geef ik beste ouders en kinderen de zorg in Triangel door. 
Samen met juf Tinne Brughmans, treedt juf Ann Konings in mijn 
sporen en deze 2 krachten gaan de Triangelkinderen met de 
beste zorg omringen!  
 

Dikke MERCI voor alles! 


