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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Een nieuw jaar is gestart, goede voornemens zijn gemaakt. Ook 

op school zitten we boordevol plannen en ideeën en staan we te 

popelen om met herwonnen vrijheid opnieuw samen te komen, 

te ontmoeten, te feesten en te dansen. Hoe en wanneer dit er 

aan zit te komen weten we natuurlijk ook nog niet. 

Mogelijk krijgen we een verlenging van de krokus- 

vakantie. Volgen er nog andere maatregelen? 

We trachten steeds om jullie snel en goed op  

de hoogte te brengen, maar weet dat je  

steeds bij ons terecht kan en je niet met vragen  

moet blijven zitten! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

11-

14/01 

Oudercontacten lagere school 

13/01 Medisch schooltoezicht 

15/01 Wieltjesdag 3 en 4 

18/01 Medisch schooltoezicht L1 

20/01 Medisch schooltoezicht 

22/01 Wieltjesdag 5 en 6 

26-

28/01 

Oudercontacten  

eerste leerjaar 

27/01 Studiedag:  

geen school voor de kinderen 

29/01 Wieltjesdag 1 en 2 

01/02 Instap nieuwe kleuters  

12/02 Carnaval (de corona editie) 

15-

19/02 

Krokusvakantie 

8-11/03 Oudercontacten kleuterschool 

30/04 Vrije dag 
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WINTERWEER... 

Het is volop ‘mutsen-en handschoenenweer’. Dat brengt  

ook weer heel wat verloren voorwerpen met zich mee. Mogen we 

daarom vragen om al deze spullen steeds te voorzien van de 

naam van uw kind? Zo kunnen we gemakkelijker de eigenaar te-

rugvinden. Zeker voor de kleuters is het goed om wanten en 

handschoenen te voorzien van een touwtje zodat deze vast aan 

de jas zitten. Heel handig. 

Omdat het ook in de klassen nu kouder is dan normaal, mogen de 

kinderen een extra trui of vest meebrengen die in de klas kan 

blijven (als ze deze nog niet hebben). Opnieuw: als deze voor-

zien zijn van een lus om op te hangen en er een naam in staat, is 

het handig werken voor onze leerkrachten én voor de kinderen. 

Voor de leerlingen van de lagere school mag een dekentje ook. 

Da’s net zo gezellig. 

KRIEBELTEAM 

Zoals voorzien in ons luizenbeleid  

proberen wij preventief te werken aan het 

voorkomen van de verspreiding van luizen.  

Een van de acties die we daarbij nemen is 

het controleren van de hoofden door het 

kriebelteam van de school. Omdat de huidi-

ge actualiteit het niet toelaat zal het krie-

belteam voorlopig geen controle kunnen 

doen. Omdat we dit toch goed willen opvol-

gen hebben we dit binnen het leerkrachten-

team trachten op te vangen. Hopelijk mo-

gen we ook op uw medewerking rekenen en 

contoleren jullie ook zelf! Je kan meer le-

zen op de website van onze school én op de 

pagina van Klasse. Daar vind je filmpjes en 

een handleiding in verschillende talen 

(Nederlands, Arabisch, Duits, Frans, Kroa-

tisch, Russisch, Pools, Spaans en Turks) 

Zie: www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien

-in-8-stappen/ 

 

WWW.TROOPER.BE/VBSTRIANGEL 

We hebben met onze school 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 aankoop-

bedrag aan onze vereniging. 

Shop zo bij meer dan 600 webshops. 

Een dikke merci! 


