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VOORWOORD 

Dag allemaal 

De weken gaan maar verder, de lente is in het land én zoals 

elk jaar starten we op 1 maart ook met de inschrijvingen  

voor volgend schooljaar. Mag je kind dus volgend schooljaar 

starten of ken je zo iemand? Maak zeker een afspraak. Je kan 

alvast een kijkje nemen op onze website  

www.vbstriangel.be/inschrijvingen. 

Momenteel zijn we met 307 kinderen op onze school, 171 

kleuters en 136 leerlingen in de lagere school. Daarvan zijn er 

nét ietsje meer jongens dan meisjes: 153 meisjes en 156 jon-

gens. Maar allemaal zijn het sterren. De sterren van Triangel! 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

08-

15/03 

Oudercontacten  

kleuterschool 

12/03 Pyjamadag  

12/03 Wieltjesdag 3 en 4 

19/03 Wieltjesdag 5 en 6 

22/03 Gekleurde Sokkendag 

02/04 Rapporten LS 

05-

16/04 

Paasvakantie 

21/04 Buitenspeeldag! 

26-

29/04 

Oudercontacten  

lagere school 

30/04 Vrije dag 
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OUDERCONTACT KLEUTERSCHOOL 

Volgende week zijn er de online ouder-

contacten voor de kleuterschool. De juf bezorgt 

het tijdstip wanneer jullie elkaar kunnen ont-

moeten. Je surft op tijd naar de afgesproken 

website en klopt aan. Zo weet de juf dat je er 

bent. Zij laat je dan ‘binnen’ als het jouw beurt 

is. Aarzel niet om vooraf nog even uitleg te vra-

gen als het niet zou lukken. Veel succes! 

ONLINE SCHOLENBEURS 

Om alle secundaire scholen op een rijtje te kunnen  

zien en zo een juiste keuze te kunnen maken, organiseert de 

gemeente Wuustwezel elk jaar een scholenbeurs. Omdat dit 

nu natuurlijk niet kan doorgaan, kan je terecht op 

www.kalmthout.be/scholenbeurs. Op die pagina kan je alle 

scholen in onze omgeving terugvinden. Je kan ook onmiddel-

lijk doorklikken en op verkenning gaan. 

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 

Vanuit de parochie delen we graag het overzicht met de  

nieuwe data van de vieringen eerste communie en vormsel. 

Eerste communie: 5 september, 10u 

Vormsel: 18 september 13u 

Concrete afspraken  

volgen later.  

Meer info? 

ZWEMMEN 

In Nederland zijn de zwembaden nog  steeds gesloten owv de 

coronamaatregelen. De voorziene zwemlessen in Zundert 

voor onze leerlingen van het derde en vierde leerjaar  gaan 

dus jammer genoeg voorlopig niet door. Als we meer informa-

tie krijgen wanneer we wel kunnen gaan zwemmen, brengen 

Hier kan je 
de naam van 
je kind in-
vullen.  
Zo weet de 
juf wie er 
wacht. 

Hier kan je 
‘aankloppen’ 



SMARTSCHOOL 

Voor de leerlingen van het vijfde en zesde  

leerjaar zijn we reeds gestart met Smartschool. We merkten 

dat de overgrote meerderheid van de ouders reeds hebben 

ingelogd. Misschien lees je deze nieuwsbrief al via je SmS-

account? Goed zo! Is het nog niet gelukt? Vraag zeker even 

om hulp bij juf Vicky, juf Mieke of meester Roel. Zij kunnen 

je zeker op weg helpen! 

PYAMADAG 12 MAART: WIJ DOEN MEE? 

Dit jaar is het thema dromen. Want ook zieke kinderen hebben dromen en die kun-

nen ze van thuis uit waarmaken.  

Bednet zorgt er namelijk voor dat ze mee zijn met de les en al de rest, zodat zij 

later sterk in hun schoenen staan. 

Daarom mogen de leerlingen op Pyjamadag verkleed naar school komen in pyja-

ma, maar ook in hun droomberoep. Door mee te doen steunen we zieke kin-

deren en maken we Bednet meer bekend. Zodat ze nog meer kinderen kunnen 

helpen.  

BALLONNEN 

Aangezien wij  regelmatig ballonnen ge-

bruiken in onze sportlessen willen we 

graag een oproep doen:  

Wie kan er via het werk of bedrijf of... 

aan ballonnen geraken? Het maakt niet 

uit of er reclame op staat. Wij zijn er 

alvast heel blij mee! 

Groetjes,  

Juf Liesbet en meester Stijn 

KUNST IN HET VACCINATIECENTRUM 

Hier zie je het gezamenlijk kunstwerk van de Dinoklas 

dat je zal kunnen bewonderen in het vaccinatiecen-

trum in Brasschaat. We leerden over Vincent Van Gogh 

en hebben ons voor dit werk gebaseerd op ‘De Sterren-

nacht’. Iedereen heeft een deeltje geschilderd en we 

zijn best fier op het resultaat! Hopelijk kan iedereen 

het snel gaan bewonderen! 


