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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het is bijzonder fijn om te zien hoe iedereen ervan geniet dat 

alles weer een beetje normaal is. Dat is natuurlijk relatief, want 

er gelden nog heel wat maatregelen. Maar het gewone schoolle-

ven is toch terug van start gegaan: we leren en spelen terug in 

onze klassen, we spelen terug samen op de speelplaats, gaan 

turnen met juf Liesbet of meester Stijn,… 

Het is goed om terug te zijn! 

Als we allemaal samen goed ons best doen en ons steentje bij-

dragen (afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen,…) 

dan ben ik ervan overtuigd dat we dit  

schooljaar goed gaan kunnen verder zetten. 

Fijn dat jullie er zijn! 

Groetjes, Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

16/09 Studiedag: geen school 

18/09 Strapdag 

01/10 Scholenveldloop lagere school 

05/10 Vrije dag 

06/10 ‘Rollebolle’ 2de kleuterklas 

08/10 Workshop metsen L5 

09/10 Schoolfotograaf: klasfoto & portret 

12-13/10 Oudercontacten kleuterschool 

19/10 Studiedag: geen school 

2-6/11 Herfstvakantie 

16-19/11 Oudercontacten lagere school 
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NIEUWE GEZICHTEN 

Enkele nieuwe gezichten op onze school:  

juf Carolien is de nieuwe juf van het derde 

en zesde leerjaar en meester Kjellt zal als 

ambulante leerkracht werken in onze lagere 

school. Hij heeft ook een opdracht in de 

school voor Buitengewoon Onderwijs Berken-

beek.  

Juf Thalia en juf Lore  

Van Bavel zijn dan weer  

terug van eventjes weg geweest.  

OUDERRAAD 

Onze ouderraad is terug uit de startblokken geschoten...   

Je mag van hen binnenkort nieuws verwachten! 

 

Op het einde van vorig schooljaar namen we, helaas 

in alle stilte, afscheid van Wendy als voorzitter. We 

willen haar heel graag nog eens in de bloemetjes 

zetten en danken voor vele jaren hard werk voor de 

kinderen van de school. Vaak achter de schermen en 

in stilte, maar o-zo-belangrijk… 1000 x dankjewel 

Wendy!!!                                   

VERLAGING LEEFTIJD LEERPLICHT 

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Voorheen was dat 6 jaar. Alle 

kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september 

van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen 13 schooljaren lang leer-

plichtig (van 5 jaar tot 18 jaar).  

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd 

kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te 

laten gaan. Als er vragen zijn kan je terecht op deze website:  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar 

Of bij onze directeur natuurlijk!  

NAAM ER OP! 

Nieuwe kindjes, nieuwe jassen, nieuwe 

doosjes, nieuwe truien,… zetten jullie de 

naam er op? (op de kinderen hoeft niet hoor) 

Zo kunnen we alles terug bezorgen aan de 

juiste kinderen. 

RAMEN OPEN! 

Omdat we de ramen van de klassen zoveel mogelijk open willen 

houden om de klassen goed te verluchten willen we vragen aan 

alle kinderen vanaf de tweede kleuterklas tem het zesde leerjaar 

om een extra trui of vest mee te brengen die op school mag blij-

ven. Graag met naam er op en voor de kleuters ook graag een 

lange, stevige lus. We kochten ook enkele  

CO² meters aan zodat we dit goed in de  

gaten kunnen houden. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar


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! 


