
 
 

 

 

Beste ouders,  

  

Vandaag kunnen onze kinderen voor het eerst terug carnaval vieren op school, 

de oudsten mogen de schaatsen aanbinden, kortom, het lijkt dat het ‘normale 

leven zoals we het vroeger kenden’ stilaan terugkomt.  

Na de krokusvakantie wachten ons maar 4 weken school. Tijdens die korte 

periode staat er opnieuw heel wat op de planning in en rond de school.  

* Zoals de meesten onder jullie al hebben gezien zijn de voorbereidende 

werkzaamheden voor de geluidsmuur volop bezig. Deze werkzaamheden zullen 

ook concrete gevolgen hebben voor onze school. Tijdens de vakantie wordt de 

afsluiting van de tovertuin weggehaald en komen er werfafsluitingen. Ze hebben 

ons beloofd dat de kinderen nog in de tovertuin en boomhut kunnen blijven 

spelen en we zorgen er uiteraard voor dat de veiligheid optimaal is.  

Ook het muurtje ter hoogte van de klas van juf Kimberly zal verdwijnen, het 

tuintje daar zal anders ingedeeld worden.  

Voor de Paasvakantie beginnen ze dan met het plaatsen van de palen voor de 

geluidsmuur en in juni komen de panelen eraan.  

* Op school start na de krokusvakantie onze jaarlijkse Paaseierenverkoop. De 

brief hiervoor wordt op maandag 7 maart meegegeven met de kinderen. Een 

deel van de opbrengst hiervan gaat naar muur- en speelplaatsschilderingen (die 

de papa van Liam uit het eerste leerjaar zal uitvoeren).   

* Onze leerlingen van het 4de leerjaar nemen in de maand maart deel aan het 

vooronderzoek van het universitair onderzoek TIMSS. TIMSS staat voor Trends in 

International Mathematics and Science Study. Het meet de prestaties van 

leerlingen op vlak van wiskunde en wereldoriëntatie. De studie wordt sinds 1995 

elke vier jaar uitgevoerd. In 2023 neemt Vlaanderen deel met het vierde 

leerjaar. Naast Vlaanderen nemen er wereldwijd meer dan 70 andere landen deel 

aan TIMSS 2023!  

Veel succes!!  

* De website van de school kreeg een nieuwe lay-out en is vanaf 1 maart online. 

Neem gerust eens een kijkje. We hebben er al veel info op geplaatst maar een 

website is een item dat leeft, groeit en nog veel kan en zal groeien. Hou jullie FB 

in de gaten en tel met ons mee af tot D-day!  



 
 

 

 

* Graag wil ik ook nog even stilstaan bij een item uit ons schoolreglement:  

Artikel 35: Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, eigen 

tablet, eigen laptop, trackers of enige andere gelijkaardige toestellen gebruikt 

worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig hebben tijdens de 

schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school.  

We ondervinden dat er steeds meer kinderen een GSM meehebben naar school. 

We hebben daar alle begrip voor. De GSM blijft echter in de boekentas zitten en 

mag niet meegenomen worden naar de speelplaats. Ook in de opvang mag de 

gsm niet gebruikt worden. We zijn ervan overtuigd dat dit, in een periode waar 

sociale media een zeer grote invloed en impact heeft (zeker op jonge kinderen), 

het geen overbodige luxe is om onze kinderen te beschermen. De school zet 

ieder jaar in op preventie rond gebruik van sociale media en ook dit jaar 

proberen we nog een infomoment aan te bieden aan de kinderen in het 

6deleerjaar.  

* De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 starten op 7 maart voor 

iedereen. We hopen veel nieuwe ouders te verwelkomen op ons Open Huis op 

zaterdag 23 april 2022.  

  

* en dan corona (heerlijk toch dat dit de nieuwsbrief niet overheerst!): we zitten 

nog steeds in code oranje. Blijf alsjeblief de maatregelen volgen tijdens de 

vakantie. Misschien lonkt dan code geel of zelfs code groen tegen de 

Paasvakantie. Zolang code oranje geldt vragen we de ouders, die hun kinderen 

ophalen in de opvang, te wachten aan de blauwe deur en niet door de gang naar 

de turnzaal te stappen.  

  

Samen met het team en directeur Marc (wiens ziekteverlof nog verlengd werd) 

wensen we iedereen een deugddoende vakantie!  

 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Hilde Vanschoor 
zorgcoördinator/ waarnemend directeur 
De Triangel 


