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VOORWOORD 

Dag allemaal 

De eerste week van oktober is daar en ondanks alle coronatoe-

standen hebben we toch een erg drukke agenda: we starten de 

week een dagje later, want maandag is een vrije dag. Donder-

dag houden we een evacuatieoefening. We vinden dit erg be-

langrijk en zullen de kinderen hier uiteraard op voorbereiden. 

Een dagje later dan komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden 

naast klasfoto’s ook individuele foto’s genomen. Je kan deze 

dan later bestellen via een speciale brief. 

Groetjes, Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

05/10 Vrije dag 

06/10 ‘Rollebolle’ 2de kleuterklas 

06/10 Ouderraad—algemene vergadering 

08/10 Workshop metsen L5 

08/10 Evacuatie oefening 

09/10 Schoolfotograaf: klasfoto & portret 

09/10 Wieltjesdag 5 en 6 

12-13/10 Oudercontacten kleuterschool 

19/10 Studiedag: geen school 

2-6/11 Herfstvakantie 

16-19/11 Oudercontacten lagere school 
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ROLLEBOLLE 2DE KLEUTERKLAS 

De kleuters van de Sterretjesklas,  

Raf Giraf klas en enkel de oudste kleuters 

van de Mickey en Minnie Mouseklas gaan op  

dinsdagvoormiddag 6 oktober naar 

‘Rollebolle’ in Brecht. 

‘Rollebolle’ is een bewegingslandschap waar 

kleuters in groepjes een 8-tal bewegingsacti-

viteiten kunnen doen zoals  fietsen, spelen 

met ballen, klimmen en klauteren, enz.  

We vertrekken met de bus om 8.45u, dus 

graag op tijd op school. De bus wacht niet!  

Rond 11u zijn we terug op school. 

Graag uw kleuter die dag sportieve kledij 

aangeven en als het kan gemakkelijke  

schoenen. 

Sportieve groetjes! 

Klasjuffen en juf Liesbet 

    

HERFSTSCHATTEN 

Beste ouders en vriendjes van de Mickey – en Minnie  

Mouseklas, de herfst is in aantocht. Hier willen we ten volle van 

genieten natuurlijk. We gaan op herfstschattentocht in het park 

op donderdag 8 oktober in de voormiddag. 

Je mag je kleuter die dag gepaste schoenen of laarzen aangeven 

en gepaste kledij. 

Hopelijk wordt het mooi weer. 

Hartelijk dank voor jullie medewerking, 

juf Gerd en juf Leen  

ALGEMENE VERGADERING OUDERRAAD 

Op welke manier kan je als ouder mee ‘school maken’? 

Wat kan je betekenen in de activiteiten voor de kinderen? 

Hoe kunnen we een extra centje verdienen voor de school? 

Waar en hoe kan je helpen bij activiteiten? 

… 

Alle beetjes zijn voor de school GOUD waard! 

 

Daarom deze welgemeende oproep: 

Op dinsdag 6 oktober zal onze ouderraad een eerste algemene 

vergadering houden. Zoals jullie misschien al vernomen hebben, 

zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die onze 

ouderraad willen versterken. Is dit iets voor jou, dan ben je meer 

dan welkom. Place to be is de nieuwe personeelskamer (vroegere 

refter) in Triangel. Start vergadering 20 u. Hopelijk tot dan...  

Vele groetjes, ouderraad VBS Triangel.  


