
     Nieuwsbrief vrijdag 30 oktober 2020 

 

Dag allemaal, 

 

Zoals jullie weten heeft de overheid de herfstvakantie dit jaar met een week verlengt om dat 

verdraaide virus een loer te draaien. We gaan dus weer van start op maandag 16 november. Dat 

doen we met 5 nieuwe kleuters in de Klas van Jules. Dat doen we ook mét onze fluovest aan, want de 

jaarlijkse actie ‘Helm op, fluo Top’ gaat weer van start in de lagere school. Zo werken we extra aan 

een veilig verkeer van en naar de school… misschien is een fluo mondmasker wel een idee?       Het is 

nu immers verplicht een mondmasker te dragen. Niet alleen in de school, maar ook in de verdere 

omgeving ervan! Denken jullie ook nog eens aan een lekker warme trui of vest die op school mag 

blijven? Zo komen we de koude dagen met de ramen open goed door. Een naam er op zorgt ervoor 

dat je spullen gemakkelijker z’n eigenaar terug vinden. 

Dus: 

- Vakantie tot en met 15 november. 

- Extra trui of vest meebrengen (als je dat nog niet deed) 

- Fluo! 

- Bestellingen 

▪ zoete lekkernijen (van de ouderraad),  

▪ nieuwjaarsbrieven en  

▪ klas -en individuele foto’s 

Mag je binnenbrengen op de eerstvolgende schooldag. Bestellingen voor de zoete 

lekkernijen kan je ook doormailen naar ouderraad@vbstriangel.be. Info en bestelformulieren 

kan je terugvinden op de website:  http://www.vbstriangel.be/blog/10950-2/.   

 

Tot slot: gebruik de volgende weken om dicht bij elkaar te kruipen met je gezin, met je bubbel. 

Omarm de tijd om fijn samen dingen te doen, eet samen pistoleekes en rozijnenbrood. Of steek die 

vuurkorf in de tuin eens aan met de kinderen. Ik wens jullie allemaal heel veel liefde en gezelligheid 

toe. Gezondheid ook, massa’s gezondheid. Zo laden we de batterijen weer op voor wat volgt. Er zijn 

trouwens de laatste weken bijzonder veel lege batterijen ingezameld op school, waarvoor dank. 

 

Ik zie jullie graag weer op maandag 16 november. 

 

Tot dan! 

Meester Roel 
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