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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Nog 40 schooldagen resten er dit schooljaar. We eindigen met 

een halve dag op woensdag 30 juni. Deze laatste maanden 

willen we zeker ons best doen om de tijd die we hebben ge-

mist in te halen. Leerstof, maar zeker en vast ook nog enkele 

leuke activiteiten en uitstappen die o-zo-belangrijk zijn voor 

de klasgroep. Het is soms een beetje zoeken en puzzelen om 

alles op een veilige manier te kunnen organiseren binnen de 

geldende maatregelen. Zo gaat het schoolfeest uiteraard niet 

door, maar we voorzien in samenwerking met onze ouderraad 

wél een alternatief met een kinder-schoolfeest. Dezelfde ou-

derraad werkt ook aan een alternatieve Vossenjacht. Deze 

mooie traditie willen we niet zomaar passeren, al zal deze er 

wel een beetje anders uitzien dan we gewoon zijn. Hierover 

en over alle andere activiteiten volgt vast en zeker later nog 

nieuws via de gekende kanalen. 

Ik wens jullie allemaal een mooi lang weekend! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

30/04 Vrije dag 

06/05 Zwemmen L3 

07/05 Wieltjesdag 1 en 2 

07/05 Kinderschoolfeest 

12/05 Mikerf kleuters 

Sportdag 2de en 3de kleuterklassen 

13/05 Vrije dag: Hemelvaart 

14/05 Vrije dag: brugdag 

19/05 Mikerf kleuters 

24/05 Vrije dag: pinkstermaandag 

26/05 Mikerf kleuters 

Sportdag 1ste kleuterklas  
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SMARTSCHOOL 

We lanceerden vorige week Smartschool 

voor alle ouders van onze school. Voor ons is dit ook nieuw, 

dus het is even zoeken om alles goed te doen werken. We 

willen dit medium in eerste instantie gebruiken om op een 

goede en heldere manier te communiceren. Leerlingen van 

het vijfde en zesde leerjaar zullen hier ook stilaan mee ken-

nismaken. Zo hebben ze een voorsprong als ze starten in de 

secundaire school. 

Er is ook een Smartschool-App beschikbaar zodat je alle 

schoolnieuws op je smartphone kan lezen. Berichten kunnen 

ook vertaald worden en je kan zelf gemakkelijk berichten 

sturen naar de leerkrachten. 

Heb je problemen om in te loggen, aarzel niet om hulp te 

vragen! Let er wel op dat je inlogt op de juiste webpagina: 

https://vbstriangel.smartschool.be/ 

Veel succes! 

 

 

MORGEN, VRIJDAG 30 APRIL = VRIJE DAG!!! 

UITSTAPPEN EN SCHOOLREIZEN 

Schoolreizen en uitstappen mogen terug door-

gaan, maar voorlopig is er toch nog heel wat 

onduidelijkheid. Vandaag gingen de leerlingen 

van het vierde en vijfde leerjaar alvast wél naar 

het vernieuwde Suske en Wiskemuseum. Over de 

schoolreizen en de uitstap van de tweede en 

derde kleuterklassers naar kinderboerderij Mi-

kerf hebben we nog geen duidelijkheid. Mikerf is 

voorlopig nog gesloten, dus we weten nog niet 

of we kunnen gaan. Volgende week volgt zeker 

een brief met alle nodige info! 

ZWEMMEN 

Omdat de zwembaden in Nederland lange tijd 

gesloten waren zijn er jammer genoeg niet vol-

doende zwembeurten meer over om alle leer-

lingen van het tweede en derde leerjaar ta laten 

zwemmen. In overleg met het gemeentebestuur 

is besloten om voorlopig voorrang te geven aan 

alle leerlingen van het derde leerjaar om zwem-

lessen te volgen. De leerlingen van het tweede 

leerjaar krijgen volgend schooljaar de kans om 

de gemiste zwemlessen alsnog te volgen. Voorlo-

pig gaan zij dus niet zwemmen. De leerlingen van 

het derde leerjaar zwemmen nu op donderdag 

ipv maandag. 



KRIEBEL-ALARM 

Graag vestigen we er                de aandacht op dat er op school weer heel wat luizen worden gesignaleerd.  

Dat is niet zo prettig, maar zeker geen reden tot paniek!  

Het is erg belangrijk om iedereen met luizen gelijktijdig te behandelen. Zo voorkom je dat je elkaar opnieuw 

gaat besmetten.   

Wat kan je doen? 

• De nat-kam-methode (zie verder) 

Voor de nat-kam-methode volg je steeds de 10 stappen. Je moet de nat-kam-methode om de 3 dagen gedurende 

2 weken toepassen. Als je bij de laatste kambeurt nog luizen vindt, moet je de behandeling voortzetten.  

• Hoofdluismiddel 

Koop een hoofdluismiddel altijd bij een apotheker en vraag voldoende uitleg over het gebruik van het product. 

Gebruik dit nooit preventief! 

• Wassen 

Kammen en borstels moeten na elk gebruik gedurende 5 minuten geweekt worden in heet water. Was kledij, 

handdoeken, beddengoed en knuffels en herhaal dit na een week. Materialen die niet in de wasmachine mogen 

kan je ook gedurende 48 uur buiten luchten, gedurende 24 uur in de diepvriezer plaatsen of gedurende twee we-

ken in een afgesloten plastic zak bewaren. 

NAT-KAM-METHODE 

1. Was de haren met een gewone shampoo. 

 

2. Spoel de shampoo uit de haren, maar droog de haren niet af. 

 

3. Breng overvloedig conditioner aan op de natte haren. 

 

4. Kam de knopen uit de haren met een gewone kam. 

 

5. Buig nu voorover en kam de haren systematisch met een luizenkam van 

achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd. Begin aan het ene oor 

en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor. Kijk vooral goed 

achter de oren en in de nek. Druk de luizenkam goed tegen de hoofdhuid 

aan. 

 

6. Veeg de luizenkam na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier 

om te kijken of er luizen aanwezig zijn. Als dat nodig is, kun je de luizen 

met een tandenstoker uit de kam halen. 

 

7. Spoel de conditioner uit de haren, maar droog de haren niet af. 

 

8. Kam de haren nu met een gewone kam weer naar achter. 

 

9. Kam de haren een tweede keer systematisch met de luizenkam, deze 

keer van voor naar achter en opnieuw van het ene oor naar het andere. 

 

10. Veeg de luizenkam opnieuw na elke kambeweging af op een stuk wit 

keukenpapier. 

 


