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VOORWOORD 

Dag allemaal 

We zijn alweer enkele weken vertrokken, het is mooi weer… 

ahum, het was mooi weer… hoe dan ook: tijd om de wieltjesdag 

terug op te starten voor de leerlingen van de lagere school! Jul-

lie kennen het al, elke week mogen twee klassen op vrijdag 

‘wieltjes’ meebrengen: rolschaatsen, step, skateboard,… Liever 

geen elektrisch aangedreven wieltjes. Da’s elke week weer iets 

om naar uit te kijken! 

Groetjes, Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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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BATTERIJEN GEZOCHT 

Wij zamelen op school lege batterijen (voor 

huishoudelijk gebruik) in. Met de opbrengst 

hiervan kunnen we schoolmaterialen aanko-

pen. Da’s dus dubbel gewonnen: voor het 

milieu én voor onze klassen! 

Heb je dus thuis nog lege batterijen liggen?  

Aarzel niet om deze mee te brengen naar 

school. Dankjewel! 

ZET JE NAAM ER OP! 

Jassen, truien, fruitdoosjes, drinkbus- 

sen, sjaals, vesten,… Zet er je naam op!  

Zo vinden wij de eigenaar van alle verloren 

voorwerpen gemakkelijker terug.  

SCHOLENVELDLOOP 

Beste ouders, volgende week donderdag 01/10 gaat onze jaarlijkse veldloop opnieuw door. We zijn blij dat  

we ondanks corona toch een haalbaar concept hebben bekomen. We zullen enkel met onze school aanwezig zijn 

in het Kattegat en dus niet met andere schoolbubbels mengen. Jammer genoeg, maar ook begrijpelijk, zullen we 

dit jaar niet op jullie als supporters kunnen rekenen. We vragen dan ook uitdrukkelijk om niet af te zakken naar 

het Kattegat om toch even een glimp op te vangen van jullie kinderen. 

Om dit verlies van de talrijke aanmoedigingen op te vangen wijzigen we het  

concept een beetje. Onze leerlingen van de 3de graad zullen starten met lopen  

op een parcours vol hindernissen. Aansluitend zal de 2de graad en eerste graad  

om de 10 minuten mee op het parcours komen.  Zo lopen we op het einde dus allemaal  

samen en zal er toch een groepsgevoel heersen. Samen leuk sporten staat centraal! 

Praktisch voor deze dag:  

Voorzie jullie kinderen zeker van sportieve kledij en loopschoenen. Een regenjasje lijkt me ook handig. 

We nemen onze drinkbus en ons fruit mee ter plaatse en maken de verplaatsing te voet.  

Sportieve groetjes, meester Stijn 

OPROEP LEESOUDER 

Heeft u zin en tijd om een groepje kinderen (max. 4) te  

ondersteunen bij het lezen, hen extra oefenkansen te bieden, 

vlotter te leren lezen en zo het leesplezier te versterken…? 

Is dit iets voor u als ouder, grootouder of kent u 

iemand die dit wil doen? Dan mag u ons een 

mailtje sturen naar tweede@vbstriangel.be. 

Wij, het 2de leerjaar  lezen elke maandag van 

14.30 uur tot 15.15 uur. 

 

Alvast SUPER bedankt voor uw engagement!   

Juf Martine en juf Chris 

SCHOOLSTRAAT 

Zoals ik vorige week al zei in het nieuwsbericht, zijn we  

bijzonder blij dat de schoolstraat zo goed werkt. Het is ook goed 

dat ouders en hun kinderen de straat ook écht gebruiken. Te 

voet of met de fiets natuurlijk. Zo worden auto’s aangemoedigd 

om de schoolstraat NIET te beruiken, wat jammer genoeg af en 

toe toch gebeurd. Dat zou toch echt niet mogen hé… voor de vei-

ligheid én de rust van onze kinderen! 


