
 

 

 

 
Nieuwsbrief donderdag 26 november 2020 

 
 
 
Dag allemaal, 
 

Het is een beetje komkommertijd momenteel, veel nieuws valt er niet te rapen om een 

nieuwsbrief te vullen. Het koude weer zou ons kunnen inspireren om een keer extra te 
genieten van de buitenlucht. Da’s gezond. Denken jullie er zeker aan om alle mutsen, 
sjaals, fluo’s,… te voorzien van een naam? We vinden regelmatig verloren spullen en het 
is net zo leuk om deze dadelijk naar de eigenaar terug te kunnen brengen.  
Volgende week stond normaal gezien ook het bezoek 
van Sinterklaas op het programma. Zoals jullie 
weten mag dat niet doorgaan, maar we gaan hem 
zeker niet vergeten! De kinderen mogen vrijdag 4 
december een schoentje meebrengen om in de klas 
te zetten. En natuurlijk mag daar een tekening in en 
iets lekkers voor Sint, piet of Slecht Weer Vandaag. 
Ik ben nu al benieuwd naar maandagochtend 7 
december… 

  
 
 
 
 
 

Oh ja, en dan nog iets:  
we hebben met onze school nu ook een Trooperpagina! 
Dat is een website die ervoor zorgt dat je onze school kan  
steunen door één extra klik wanneer je online shopt.  
En jouw aankopen kosten je geen eurocent meer!  
Hoe werkt het?  

1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/vbstriangel  
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de 
webshop dat jij ons wil steunen.  
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra.  
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 percent van jouw aankoopbedrag aan onze vereniging.  
Shop zo bij meer dan 600 webshops.  
Een dikke merci! 
  
Fijn weekend allemaal! 
Meester Roel 
 

GROENE WOL 

Het derde leerjaar is op zoek naar  
restjes groene wol. Heb je dit nog 
ergens liggen? Dan mag je dit 
meebrengen naar school en aan juf Karin 
bezorgen. Dankjewel! 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

04/12 Wieltjesdag 1 en 2 

Schoentje zetten 


