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Beste Triangel-kids en ouders,
Het schooljaar startte alvast onder een beter
gesternte dan het voorbije schooljaar. Het
Triangel–jaar staat in het teken van ons ‘meetweet-wonderland’; de kinderen kleedden deze
start creatief aan en met enkele meet-doeopdrachten per groep werd de sleutel
gevonden om het schooljaar te openen.
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We mochten op 1 september heel wat nieuwe
gezichtjes, groot en klein, met open armen
ontvangen in onze warme Triangel-familie. In
de loop van het schooljaar vervoegen ons nog
heel wat kapoentjes. WELKOM!
Het belooft een fijn schooljaar te worden met
terug van weggeweest, enkele traditiegetrouwe
Triangel-activiteiten. Halloweenloop, Sint-feest
en niet te vergeten, derde keer goede keer,
ons schoolfeest op zaterdag 21 mei 2022.
We maken er samen met de kinderen,
leerkrachten en personeelseden van de
Triangel, ouders en de vele vrijwilligers en
sympathisanten een Triangel-jaar van vol
positieve vibes!
Het Triangel-team,
Het directieteam,
Marc Arschoot / Hilde Vanschoor
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Het team van de Triangel

Kleuterafdeling
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1
2
3
4
5
6

juf
juf
juf
juf
juf
juf

Floor
Kimberly
Ellen
Wendy
Indra
Valerie/ juf Leentje

Kleuterturnen juf Leentje
Kinderverzorgster juf Caro

floor.waeghe@de-triangel.be
kimberly.buisseret@de-triangel.be
ellen.vanderostyne@de-triangel.be
wendy.maertens@de-triangel.be
indra.maesseele@de-triangel.be
valerie.vanhoorenweder@de-triangel.be
leen.handschoewerker@de-triangel.be
leen.handschoewerker@de-triangel.be
caroline.clevers@de-triangel.be

Lager onderwijs
L1A
L1B
L2A
L2B

juf
juf
juf
juf

Ann
Annabelle
Liesbet
Katrien / juf Sharon

L3A
L3B
L4A
L4B
L5A

juf Dominique/ juf Lisa
juf Leen / juf Sharon
juf Marleen
meester Anthony
juf Ann / juf Lisa

L6A
L6B

meester Yannick
juf Lien

ann.duchene@de-triangel.be
annabelle.casier@de-triangel.be
liesbet.naert@de-triangel.be
katrien.boutens@de-triangel.be
sharon.ovyn@de-triangel.be
domi.caestecker@de-triangel.be
marleen.liefhooghe@de-triangel.be
marleen.fiems@de-triangel.be
anthony.grymonprez@de-triangel.be
ann.decraemer@de-triangel.be
lisa.van.damme@de-triangel.be
yannick.bousson@de-triangel.be
lien.ongenae@de-triangel.be

Bijzondere leermeesters
Katholieke godsdienst
Zedenleer
Lichamelijke Opvoeding

juf Joceline
juf Patricia
juf Eva

joceline.vanheste@de-triangel.be
patricia.monteyne@de-triangel.be
eva.hinderyckx@de-triangel.be

Directie, zorg, beleid,
secretariaat
Directeur (ma tem don)
Directeur (vrijdag)
Secretariaat
Beleidsmedewerker Zorg
Beleidsmedewerker
Veiligheidsverantwoordelijke

directeur Marc
directeur Hilde
juf Tina
juf Hilde
juf Leentje
juf Sharon
juf Yasmine
juf Ingrid

Beleidsmedewerker ICT
Maxim Quaghebeur
Onthaal studenten en
aanvangsbegeleiding nieuwe medewerkers
Sportgangmakers
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marc.arschoot@de-triangel.be
zorg@de-triangel.be
secretariaat@de-triangel.be
zorg@de-triangel.be
leen.handschoewerker@de-triangel.be
sharon.ovyn@de-triangel.be
yasmine.luca@de-triangel.be
ingrid.kint@de-triangel.be
maxim.quaghebeur@hotmail.be
Hilde Vanschoor
Marleen Fiems & Eva Hinderyckx

3.

Openingsuren van de school


De lessen beginnen ’s morgens om 8u30 en eindigen om 12u10.
Ze beginnen terug om 13u45. De school gaat uit om 15u45.



Toezicht op de speelplaats: ’s morgens vanaf 8u en ’s middags vanaf 13u15.



Voorschoolse opvang vanaf 7u en naschoolse opvang tot 18u30.



Aan de ouders van kinderen in de kleuterafdeling vragen we om niet mee te gaan tot
aan te klas, maar om afscheid te nemen aan de schoolpoort.

Prijskaartje
Zwemmen
gratis voor alle klassen!

Studie vanaf derde leerjaar
€ 1,60 per beurt

Maaltijd




Dommelhuis € 2,25
kleuter en 1ste leerjaar
€ 3,80 incl. opvang
2de leerjaar tot 6de leerjaar
€ 4,25 incl. opvang

Soep bij de boterhammen
€ 1,00 incl. opvang

Boterhammen
€ 0,80 = opvang

Opvang (voor en na schooltijd)
€ 0,80 = per half uur

Turnkledij
Turntrui met logo Triangel € 10,00
Turnbroek € 9,50

Zo wordt de schoolfactuur vereffend
Iedere donderdag inventariseert de leerkracht maaltijden, schoolreizen, zwembeurten, …
Tweemaandelijks ontvangt u een schoolrekening met een overzicht van alle onkosten.

4.
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Centrum voor leerlingenbegeleiding
zorgklas
INTERSTEDELIJK CLB GENT
Binnen onze school bestaat een
samenwerkingsverband met het
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
De hoofdzetel van dit C.L.B lokaliseert zich in
Gent (Jubileumlaan 215).
De directeur van dit centrum is
Mevr. Vera Van Heule

Centrum voor
Leerlingenbegeleiding
Afdeling Brugge
Langerei 26, 8000 BRUGGE
tel.: 050/33.21.72 – Fax.: 050/34.45.80

De C.L.B.-medewerkers die samenwerken
met “de Triangel” kunnen gecontacteerd
worden in de afdeling Brugge.

e-mail:
clb.brugge@stad.gent

Steffi Oosterlinck, arts
steffi.oosterlinck@stad.gent

09/235 09 00
Ruth Verbeke, paramadisch werker
ruth.verbeke@stad.gent

Franky Cosman, psycho-pedagogisch
consulent
franky.cosman@stad.gent

De juf/meester is en blijft de eerste
lijn zorgfiguur. Zij of hij werkt van ’s
morgens tot ’s avonds met uw kind en
kent het door en door. Zij/hij werkt
nauw samen met de collega’s van de
zorg.
De zorgcoördinator, Hilde Vanschoor

zorg@de-triangel.be

is de centrale spil waarrond alle
initiatieven van zorg draaien. Als
meldpunt voor kleuter- en lager
onderwijs is zij de contactpersoon tussen
ouders, leerkrachten, directie en CLB.
Zij bewaakt ook het
leerlingenvolgsysteem VOLG en de
daaraan gekoppelde remediëring.

de Triangel
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Mijn kind is ziek, wat nu?
Verwittig ons vóór 9.00u => secretariaat@de-triangel.be
Een kind is gewettigd afwezig bij:
KLEUTER
Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door een medische
attest.
Uitbreiding leerplicht: vanaf 1 september 2020 is men leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar.
Kleuters dienen dan 290 halve dagen aanwezig te zijn op school.
LEERLING BASISONDERWIJS

Ziekteduur:

Wat
indienen?

1-

Minder dan 3 of 3
opeenvolgende kalenderdagen
Ouders mogen dit attest zelf
vier keer per schooljaar schrijven.

Meer dan 3 opeenvolgende
kalenderdagen of reeds vier
keer een attest geschreven
door de ouders.

Eén van de ouders stelt zélf een
schriftelijke verklaring op en
bezorgt deze verklaring aan de
klastitularis.

Altijd een attest van dokter,
tandarts, orthodontist,
erkend labo, psychiater, …
indienen bij de klastitularis.

Afwezigheden met toestemming van de directeur

Enkel de directeur kan autonoom beslissen om in 4 gevallen deze afwezigheid toe te staan. De
toestemming moet steeds voor het verlof aangevraagd worden.
1- Bij topsport anders dan de van rechtswege gewettigde afwezigheden.
2- De periode na een overlijden om een kind het emotioneel evenwicht te laten terugvinden.
(sluit aan bij van rechtswege gewettigde afwezigheden).
3- Deelnemen aan een time-outproject (vooral in secundair onderwijs).
4- Maximum 4 halve dagen voor echt uitzonderlijke omstandigheden om persoonlijke redenen.

Toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
wordt nooit gegeven. Plant u een reis tijdens het schooljaar? Houd dan
steeds rekening met de schoolvakanties.

SCHOOLJAAR

Herfstvakantie
van - tot

Kerstvakantie
van - tot

Krokusvakantie
van - tot

Paasvakantie
van - tot

Hemelvaart
van - tot

2021 - 2022

1/11 – 7/11/’21

27/12/’21 – 9/1/’22

28/2 – 6/3/’22

4/4 – 18/4/’22

26 & 27/5/’22

Help ons om uw kind goed op te volgen.
I-

MELD VOOR 9U AAN HET SECRETARIAAT DAT UW KIND AFWEZIG ZAL
ZIJN => secretariaat@de-triangel.be
II- Het secretariaat brengt daarna de leerkracht op de hoogte.
III- Als we niets van u gehoord hebben, contacteren we u na 9u zelf, om
te verifiëren of uw kind veilig thuis is.
IV- CORONARICHTLIJN: bij een testafname of quarantainemaatregel
steeds de school waarschuwen. Bij een positieve test van de leerling
onmiddellijk secretariaat en/of directie contacteren. De school
verwittigt het CLB dat verdere stappen onderneemt.
Meer info vindt u op www.ond.vlaanderen.be/nl/ouders
6.
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Afspraken: brengen en afhalen van de kinderen
De kinderen naar school brengen.
Op de kleuterspeelplaats
Zoem en zoef: kindjes afzetten op de speelplaats, kort afscheid nemen en zo snel mogelijk de school verlaten.
Zachte landing voor de peuters: ouders van groep 1 kunnen hun spruit ’s morgens tussen 8u15 en 8u45
afzetten aan de klas.
’s Morgens gaat de poort van de kleuterspeelplaats in het slot om 8.30 u. Wie de school nog moet verlaten,
kan dat via de elektronisch bediende deur (zie afbeelding pagina 59) op de speelplaats lager onderwijs.

Op de speelplaats lager onderwijs
Ook lagereschoolkinderen worden aan de schoolpoort afgezet.
Als het belsignaal gaat, worden de klassenrijen gevormd en gaat de deur onmiddellijk om 8.30 u. dicht. Je
kunt jezelf buitenlaten via de schakelaar elektronisch bediende deur (zie afbeelding pagina 59).

Tip: Zijn alle poorten al op slot dan helpen we je verder via de poort lager onderwijs. Daar kun je
aanbellen en doen we de poort van op afstand open. Altijd goed de poort achter je dichttrekken.
Veiligheid van onze kinderen !

De kinderen afhalen
om 15.45 u. en op woensdag om 12.10 u.
Op de kleuterspeelplaats
Je kind blijft bij de kleuterjuf en wordt afgehaald aan de schoolpoort.

Op de speelplaats lager onderwijs
We maken drie rijen
1- Vijfde en zesde leerjaar
2- derde en vierde leerjaar
3- eerste en tweede leerjaar.
De kinderen van 5 & 6 verlaten als eerste de school, de kinderen van 1 & 2 het laatste.

Voor ouders die zowel kinderen uit het lager onderwijs als het
kleuteronderwijs afhalen.
Haal eerst je kind af aan de poort van de kleuterafdeling.
Raak je er niet op tijd dan blijft je kind onder toezicht op de speelplaats lager onderwijs.
Samen werken we aan een veiliger school !

Tip: Probeer altijd op tijd te zijn. Vooral jonge kinderen raken in paniek als ze hun papa,
mama, grootouders, … niet zien.
Na 12.20 u. op woensdag en na 16.10 u. op de andere dagen worden de kinderen in onze
betalende opvang ondergebracht.

de Triangel
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Onze school stapt enthousiast in het leesproject KWARTIERMAKERS. Alle kinderen en
leerkrachten van het eerste tot en met het zesde leerjaar doen mee. Ze krijgen elke dag
een kwartier de tijd om zelf vrij te lezen. De kinderen van het eerste leerjaar starten in het
eerste trimester op met een kwartier voorleestijd.
Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen die weinig lezen
én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid worden
bovendien ook andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter
ontwikkelen. Lezen is kortom van cruciaal belang.
Ondersteun onze school met KWARTIERMAKERS: lees ook thuis elke dag een kwartier met je
kind!
Gouden tips:










Ga samen naar de bibliotheek. Je kind kan er gratis$ boeken lenen en zo een
persoonlijke leesvoorkeur ontwikkelen.
Kies boeken die passen bij de interesses van je kind.
Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan lezen. Kinderen
worden graag voorgelezen en zullen nieuwsgierig zijn naar het vervolg.
Praat over wat jij leest of voorleest. Kinderen leren veel van boekenpraatjes.
Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind. Voorbeeldgedrag is heel belangrijk.
Toon wat jij graag leest en wat jou ontspant.
Zorg dat er boeken, tijdschriften, strips … op een vaste plek in huis liggen.
Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het slapengaan.
Of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor het slapengaan. Lezen is
een rustgevende activiteit om een drukke dag mee af te ronden.
Koop af en toe een boek voor je kind. Ook zomaar. Zo laat je zien: lezen is een
cadeau.

Vergroot je wereld
www.willewete.be
de Triangel
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Het kinderparlement
Maandelijks komt ons kinderparlement samen. Dit bestaat uit leerlingen
van het 3de tot 6de leerjaar. Per klas werd een vertegenwoordiger verkozen.
Samen met enkele leerkrachten proberen we oplossingen te zoeken voor
bestaande problemen of bezorgdheden van de kinderen. Ook denken we na
over nieuwe ideeën die onze school nog beter/leuker/… kunnen maken.
Een prachtige oefening in emancipatie, participatie en sociale vaardigheden.
We bekijken de school door ‘de bril’ van de kinderen. Want die zien de
wereld vaak heel anders dan de juffen en meesters.
Maar het blijft niet alleen bij denken... Zo werden de speelgoedkoffers in
actie gezet. Een leuke bijdrage voor de middagspeeltijd!
Wij hopen dat ook dit jaar enkele ideeën écht vorm zullen krijgen.

Wat leeft er in onze school?
Wat loopt er goed?
Wat kan beter?
Hoe maken we van deze school een
leuke, speelse, verrijkende, uitdagende, milieuvriendelijke, … school?

9.
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ICT in de Triangel –
leergebiedoverschrijdende eindterm
Wat?

Informatie en Communicatie Technologie.

De eindtermen: de leerlingen

1 hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij
het leren.

2
3
4
5
6
7
8

gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

In de computerklas …
en in de eigen de klas !

In de computerklas, die tot stand
kwam in samenwerking met onze
collega’s van de stedelijke taal- en
nijverheidsgangen- leren onze
kinderen hoe ze met een PC ,
programma’s en het internet moeten
omgaan.

En dan is het moment daar om zelfstandig in klas
aan de slag te gaan met de computer of Ipad.
De pc wordt hier ingezet om zelfstandig, taal,
wiskunde , … in te oefenen. Zowel onze knappe
leerlingen als de leerlingen die meer hulp nodig
hebben, komen zo aan hun trekken.
Onze methodes MUNDO, VERREKIJKER, BEAUFORT
en KOMPAS@ lenen zich uitstekend om kinderen te
helpen bij het “leren leren” met ICT.
Ook het online leerplatform KABAS helpt ons om
onze eindtermen te behalen.

de Triangel
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We stellen vast dat de werk- en leerdruk in de klas veel
hoger ligt dan pakweg tien jaar geleden en dat de
gezinsagenda ook vaak kreunt onder de druk van een
©
hectische samenleving. Met die druk willen we met de
Triangel bewust rekening houden. “Onthaasting” en
“welbevinden” hebben wij expliciet in ons pedagogisch
project opgenomen. En daar willen we ook naar leven en
opvoeden.
Verder tonen onderzoeken aan dat huistaken die meer dan
een half uur in beslag nemen eerder contraproductief
werken en wordt er gewezen op het gevaar van schoolmoeheid. * Toch willen wij in de Triangel (t)huistaken
en studie niet afschaffen omdat we onderkennen dat (t)huistaken en studie een aantal waardevolle elementen
bevatten.

(t)huistaak
& studie

Onze Triangelvisie:
1-Huistaken zijn geen zaligmakend middel voor kinderen met leermoeilijkheden en/of leerachterstand.
Remediëren gebeurt in de (zorg-)klas. Bij (t)huistaken vragen we een engagement van de ouders. We vragen
dat ouders het taakje nazien, de agenda ondertekenen, en moeilijkheden signaleren aan de leerkracht als er
problemen zijn bij het zelfstandig maken van het (t)huistaakje.
2- We gaan zoveel mogelijk uit van een spreiding van de huistaak in de tijd (van derde tot zesde leerjaar),
zodat ouders dit mèt hun kinderen kunnen inroosteren.
3- Een (t)huistaak hoeft niet dezelfde te zijn voor iedereen. Wat heeft het voor zin als jouw kind zijn tafels
100% beheerst nog maar eens een blad met oefeningen te laten oplossen? Maar als je kind al zijn tafels vlot
kent maar bijvoorbeeld de tafel van zeven niet, dan is hij wel gebaat met een gerichte taak.
4-Studie wordt progressief opgebouwd.
- Dit betekent dat we geen studie voor het 1° leerjaar organiseren.
Na een dag intensief leren in klas is jouw nog zeer jonge kind vooral gebaat met spelen en bewegen. Een
thuistaakje als “kwali-tijd” is voldoende als bijkomende belasting. Een thuistaakje kan samen met (o)ma of
(o)pa, … doorgenomen worden. Bv. Een leeskaart, een tafeloefening… Deze thuistaakjes zijn altijd kort, weinig
belastend en hebben ondermeer als doel om een lijntje te gooien tussen school en thuis. De hoeveelheid en de
tijdstippen van deze taakjes zijn afhankelijk van de noden van het kind.
-De begeleide studie wordt georganiseerd van het 2° leerjaar tot het 6° leerjaar. Het 2° leerjaar start met een
korte studie na de herfstvakantie. Ook hier is een stijgende belasting aangepast aan de draagkracht en de
leeftijd van je kind. Vanaf het 3° leerjaar zetten we volop in op de begeleide studie en dit op maandag,
dinsdag en donderdag.
Van het derde leerjaar tot het zesde leerjaar ligt de nadruk op het leren plannen, het zoeken van een evenwicht
tussen vrije tijd en school en op attitudevorming.
Soms géén studie:
*Als de verantwoordelijke leerkrachten op een personeelsvergadering, teamoverleg, nascholing,
oudercontacten, aanwezig moeten zijn, is er geen studie. Uw kind kan dan naar onze opvang.
*De vrijdag of de dag vóór een vakantieperiode is er geen studie.
*De eerste en laatste week van het schooljaar is er geen studie.
*Er wordt bij de start een planning van het aantal studiebeurten, studielokaal, leerkracht meegegeven per
schooljaar.
*De opvang beschikt ook over deze planning en weet ten allen tijde wanneer ze een groter aantal kinderen
mogen verwachten.

De data wanneer er géén studie is kan men terugvinden op de
jaarkalender!

de Triangel

2° & 3° & 4° lj

5° & 6° lj

maandag

juf Dominique

mr Anthony

dinsdag

Juf Sharon

mr Anthony

donderdag

juf Sharon

mr Yannick
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Opvang voor en na …
Openingsuren
Morgen
Avond

7u tot 8u
16u tot 18u30

De school is open vanaf 8u.
Kinderen die vóór 8u niet onder toezicht van een volwassene op de
speelplaats aanwezig zijn, worden voor hun eigen veiligheid naar de
opvang gebracht. Deze aanwezigheid wordt gefactureerd.
Woensdag: 12u25 tot 14u (aansluitend op de tekenacademie).
Blijft uw kind langer dan brengen we uw kind om 12u10 met de schoolbus naar:
=>de Paddenstoel, Sint-Arnolduslaan 26 – 8200 Sint-Michiels  050/327228
verantwoordelijke: De Blauwe Lelie 050/327224 of ibo@deblauwelelie.be
of
=> IBO Kakelbont, Koude Keukenstraat 8b – 8200 Sint-Andries  050/388884
coördinator: Jan Vansteelandt
secretariaat@ibokakelbont.net
Op pedagogische studiedagen wordt, bij voldoende inschrijvingen, opvang voorzien.
De school geeft een inschrijvingsformulier met de kinderen mee voor deze datum.
U wordt tijdig op de hoogte gebracht of de opvang kan georganiseerd worden.

Prijskaartje
Morgen:

€ 0,80

per begonnen schijf van een half uur =
binnen de schijf van 7u tot 7u30 en
binnen de schijf van 7u30u tot 8u

Avond:

€ 0,80

per begonnen half uur

Sociaal tarief:
Bij aanwezigheid
van minstens
2 kinderen
uit één gezin
bedraagt
de opvang € 0,70
per half uur per kind!

O p v a n g : 0 4 7 4 / 9 6 2 8 0 0 juf Fanny
0 4 7 8 / 4 2 1 7 6 0 juf Natascha
12.
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voor de allerkleinsten

Voor heel wat kinderen is de stap naar de
eerste kleuterklas een reuzenstap! Daarom
kiezen vele ouders er voor om hun kleuter in
het begin halve dagen naar de klas te laten
gaan. Helaas is dit niet voor alle ouders
praktisch haalbaar.
De Triangel vindt dat hun jonge kleuters nog
de mogelijkheid moeten krijgen om na de
middag een dutje te doen. Daarom kunnen
de jongste kleuters naar het dommelhuis.

Wat is een dommelhuis?
Het is een apart, rustig en gezellig huis waar de jongste kleuters hun
middagmaal nemen en er nadien een dutje kunnen doen. De Triangel zorgde
samen met De Blauwe Lelie voor een rustige en aangepaste slaap- en verzorgingsruimte.
De Blauwe Lelie voorziet in onthaalouders.
Vanaf 15u.20, sluit je kleutertje terug aan in de klas.
Tijdens de schoolvakanties kan er eveneens opvang in het dommelhuis
georganiseerd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mw Lucas: 050/327556 of via mail kimberly.lucas@deblauwelelie.be
De onthaalouders worden speciaal voor deze opdracht geselecteerd door de vereniging
De Blauwe Lelie en krijgt ook de nodige vorming en begeleiding.

Exclusief met voorinschrijving.
Het aantal pl aatsen is beperkt!

de Triangel
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En in de vakantie? Naar Oranje!
VZW Oranje
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
speelplein@oranje.be
050/47 25 90

Speelpleinwerking tijdens de zomer-, herfst-, kerst- en paasvakantie
Locatie zie website:
https://vrijetijdspunt.com/speelplein-sint-andries-brugge
Elke werkdag van 7.30u tot 17.30u.

Opgepast SCHOOLSTRAAT!


De schoolstraat maakt deel uit van het actieplan Veilige
schoolpoort, een initiatief van de Stad Brugge



Doel van een schoolstraat is om een veiligere schoolomgeving te
creëren.



De zone van de schoolstraat wordt afgesloten door slagbomen tijdens
de schoolspits.



We vragen extra aandacht:
 om verkeersveilig te parkeren
in de omgeving
 aan voetgangers om het zebrapad
te blijven gebruiken
 aan ‘doorrijdende’ fietsers om
rekening te houden
met de verkeersregels

14.
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Sport op woensdagnamiddag
Meer
nieuws
over sport

Datum
29/9/21
6/10/21
13/10/21
20/10/21

Sportactiviteit

Plaats

Leeftijd

Loopcross

Koude Keuken
Ryckeveld
Groene Meersen
Veltembos

3de t.e.m. 6de leerjaar

24/11/21

Unihockey

Koude Keuken

5de & 6de leerjaar

12/1/22

Netbal

Tempelhof

5de & 6de leerjaar

19/1/22

Minibasketbal

Koude Keuken

1ste t.e.m. 4de leerjaar

26/1/22

Tussen 4 vuren

Sporthal SLOB

3de & 4de leerjaar

23/3/22

Freerunning

Sportinovatiecampus
Assebroek

4de & 5de & 6de
leerjaar

op
woensdag
verneem
je
van
de
sportgangmakers:

juf

Per sportactiviteit
wordt er een
afzonderlijke
uitnodiging
meegegeven met
de ingeschreven
leerlingen.

Marleen

juf
Eva

VITAL SCHOOLS
voor het
lager onderwijs
_________________

meester
Anthony

Brede School
Met steun van stad Brugge organiseert
de Triangel het hele
schooljaar een breed aanbod van
naschoolse activiteiten.

15.
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Naschoolse muziekopleiding …



Voor de opleidingen op deze pagina kunt u niet inschrijven via de Triangel.
Maar dient u contact op te nemen met onderstaande afdelingen.

Stedelijk
Conservatorium
Wijkafdeling
Sint-Andries
0485 52 30 85
scbwijksintandries@skynet.be

Voor meer info:
Sint-Jakobsstraat 23
8000 Brugge
050 33 43 30
scb@skynet.be

conservatorium-brugge.be

…of liever beeldende kunst ?
Stedelijk
kunstonderwijs
Iedere
woensdagnamiddag
en
zaterdagvoormiddag
buiten de
schoolvakanties,
gaan in de Triangel
de leergangen van de
stedelijke
kunstacademie voor
lagere
schoolkinderen door.

Voor inschrijvingen en info:

secretariaat@academiebruggedko.be

academiebrugge.be

050 34 05 97
de Triangel
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Leren
buiten
de
muren

Naar de kinderboerderij
Cultuurcentrum Brugge
De zwemkalender
Op (didactische) uitstap

17.
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Naar de kinderboerderij De Zeven Torentjes

L6A

Eten & (ge)weten

01/10/’21

€ 1,00

L6B

Eten & (ge)weten

15/10/’21

€ 1,00

Kinderboerderij Torhout

18/11/’21

Volgt nog

L2A

Vogels in de winter

24/01/’22

€ 1,00

L2B

Vogels in de winter

26/01/’22

€ 1,00

L4A

Kaas maken

07/02/’22

€ 1,00

L4B

Kaas maken

08/02/’22

€ 1,00

Kinderboerderij Torhout

25/03/’22

Volgt nog

Gr 4

De Zeven Torentjes

22/04/’22

-

Gr 2 & 3

De Zeven Torentjes

11/05/’22

-

Gr 5 & 6

Schaapscheerdag

19/05/’22

-

L1A/B

L1A/B

de Triangel
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TONEEL & FILM

Leeftijdsgroep

Titel - Gezelschap Datum en uur

Zaal

Tattarrattat!

di 22/03/2022 om 10u

Daverlo

€5

L2

Kier

di 12/10/2021 om 10u

Magdalena

€5

L4

Softies

ma 27/09/2021 om 14u

Magdalena

€4

L6

Rita

wo 12/01/2022 om 10u

Magdalena

€4

Gr 4, 5, 6

Leerjaar Film
L2

19.

Wiplala

Datum en uur
di 19/10/2021
om 10u

Jaarkalender 2021-2022

Prijs toneel

Zaal

Prijs

Cinema
Lumière

€ 8,25

de Triangel

We reizen om te leren

Groep 2 & 3

Schoolreis De Sierk

29/04/’22

Groep 4, 5 & 6

Schoolreis De Zonnegloed

17/06/’22

3de kleuter

Schoolreis Mollentocht

24/06/’22

1ste & 2de
leerjaar

Schoolreis De Sierk

30/05/’22

3de leerjaar

Bosklassen Merkenveld

van 1/6
tot 3/6/’22

Technopolis

29/11/’21

Pairi Daiza

30/05/’22

Zeeklassen De Horizon

van 9/5 tot
13/5/’22

Pennenzakkenrock

23/06/’22

5de & 6de
leerjaar
5de & 6de
leerjaar
4de, 5de & 6de
leerjaar
4de, 5de & 6de
leerjaar

de Triangel
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(groot-)ouders in de Triangel
“Wij zijn een communicatieve school”
Opbouwende en actieve betrokkenheid
Graag stellen we de
(groot)ouder initiatieven
van De Triangel aan jullie voor.

We zijn benieuwd
naar jullie mening.

Samen voor een verkeersveilige
schoolomgeving

Carnaval: feest en toneel

En nog veel meer activiteiten…
Paashaas op bezoek

21.

Van hrte welkom in De Triangel.
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Triangelouders
De Triangelouders zijn de oudervereniging
van de Triangel.

Programma 2021-2022














We staan paraat met leuke activiteiten
voor kinderen, (groot)ouders en schoolteam.
Een helpende hand of lid van een
werkgroep die 1 bepaalde activiteit uitwerkt
of wie weet pik je graag eens een vergadering
mee …
Het kan allemaal bij de Triangelouders.
Welkom!






Inlichtingen: voorzitter Piet De Langhe
piet.de.langhe@telenet.be

Schoolraad

20/09: Ouderraad
05/10: Dag van de leerkracht
10/11: Individuele fotografie
16/11: Ouderraad
2&3/12: Sint en Piet op bezoek
24/12: Kerstman op bezoek
11/01: Ouderraad
22/01: Nieuwjaarsontvangst
25/02: Carnavalshow (VM en NM)
15/03: Dactylo-lessen
26/03: spaghettiavond
01/04: Paashaas op bezoek
25/04: Ouderraad
08/05: Dwars door Brugge
21/05: Schoolfeest
16/06: Ouderraad (afsluiter)
24/06: Afzwaaifuif 6° leerjaar
29/06: Proclamatie

Fruitouders

In de schoolraad zetelen leerkrachten, ouders
en vertegenwoordigers van de lokale
gemeenschap.
De oudergeleding bestaat net zoals de andere
geledingen uit drie personen.

Iedere woensdag komen vrijwillige ouders, ‘de
fruitouders’ het fruit voor ruim 300 kinderen
wassen, schillen, in partjes snijden en verdelen. Je
kunt altijd helpen met Karlien, Nele, Shirley, Patrick
of Fanny …
We bieden vers, lekker, en verrassend fruit aan.

Inlichtingen: voorzitter Joceline Vanheste
joceline.vanheste@de-triangel.be

Zin om een handje toe te steken?
Neem contact op met het secretariaat.

Natuurouders

Ouders op toer

We zijn een groep mama’s, papa’s, oma’s
en opa’s die het leuk vinden om samen
met de Triangelkids en hun juf/
meester de wondere wereld van de natuur
te ontdekken.

We gaan op toer met de Triangelkids.
Een bezoek aan de kinderboerderij, op avontuur
met de natuurouders, een dagje naar zee,…

Voorkennis is niet vereist. Alles wordt telkens
voor iedere activiteit duidelijk uitgelegd.

Om de kostprijs zo laag mogelijk te houden
doen we beroep op bereidwillige (groot)ouders
die hun taxipet opzetten

Inlichtingen: Ines Vandaele

Meer info bij juf of meester.

Helpende handen
De Triangel is een actieve en levendige school. Het is fantastisch dat we kunnen rekenen op jullie
steun.
Voel je de kriebels om een activiteit mee te ondersteunen?
Laat het ons dan zeker weten via mail naar piet.de.langhe@telenet.be
Als een activiteit zich aandient contacteren we je vrijblijvend. Je bent dan nog steeds vrij in je keuze
om wel of niet aan te sluiten.
de Triangel
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<2021– 2022>

De natuurouders
datum

klas

activiteit

Vrijdag 21 september
Woensdag 27 oktober
Woensdag 6 oktober

2de leerjaar
1ste leerjaar
3de kleuter

Indianenpad
Willy en familie
Kabouterpad

Woensdag 18 mei
Donderdag 1-3 juni

2de kleuter
3de leerjaar

Eekhoornpad
Ridders op de bosklassen

Wil jij ook de natuurouders vervoegen en onze
Triangel-kids laten proeven van de natuur?
Wend je dan tot Ines Vandaele:
ines.vandaele@telenet.be
de Triangel
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Er groeit MOS*
in onze school
Onze Tovertuin
Ravotten, kampen bouwen, fantasie prikkelen, natuur ontdekken, …

Klimaatbende
Project gestuurd vanuit het 5de leerjaar.
Wij proberen de CO2-uitstoot te verminderen met kleine & haalbare maatregelen op school.

Gezonde – fitte week
Maandag 25 tot vrijdag 29/04/2022
Een gezonde, energieke en dus fitte week, omdat een gezond voedingspatroon en een fitte
levensstijl hand in hand gaan.

BuitenLESweek
maandag 25/04/2022 tot donderdag 29/04/2022
We zoeken een plekje in het bos, de tuin, de speelplaats, het strand … en krijgen les buiten de
muren.

Wij zijn fan van ‘Brugge oltied schoane’ Mooimakers
Samen met de leerlingen maken wij graag komaf met zwerfvuil!
Verspreid over hele schooljaar organiseren we dan ook
verschillende opruimacties.

de Triangel
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* Milieu Op School
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48.

Zwemmen 2021-2022
Kleuters die al 25 meter kunnen zwemmen en kinderen uit het zesde leerjaar die nog hun eerste baantje gezwommen moeten
hebben. En dan nog alles tussen waterverkenning en al eens meedoen aan een wedstrijd.
We braken er ons hoofd over hoe we dat allemaal in goede banen konden leiden. Want hoe laat je ieder kind op zijn eigen
niveau zwemmen als je er alleen voorstaat als leerkracht?
Het resultaat: 1° trimester: tweewekelijks zwemmen / 2° & 3° trimester: maandelijks zwemmen. Telkens op maandag.
Eendjes
Kikkertjes
Zeepaardjes
Schildpadden
Zeesterren
Dolfijnen

MAANDAG
13 september 2021
27 september 2021
11 oktober 2021
25 oktober 2021
8 november 2021
22 november 2021
6 december 2021
20 december 2021
17 januari 2022
14 februari 2022
14 maart 2022
25 april 2022
23 mei 2022
20 juni 2022

49

Waterverkenning: kinderen die nog angstig zijn in het water.
Watergewenning: kinderen die al in het water durven en met het hoofdje onder water durven.
Schoolslag aanleren: oefenen op schoolslag in ondiep water.
Kinderen die al schoolslag kunnen op basisniveau perfectioneren in diep water.
Kinderen die al goed kunnen zwemmen en andere oefeningen aankunnen.
Kinderen die erg goed zijn in zwemmen. Wedstrijd zwemmen, reddend zwemmen, …

Help ons …
*Noteer deze zwemdata op je
eigen kalender, zodat
zoon/dochter niet werkloos aan
de kant moet zitten.
*Zwemmen, is een les zoals
wiskunde of taal. Zonder
gegronde reden (medisch attest
of een nota van de ouder of
verantwoordelijke) moet het kind
deze les volgen.
*Brei zelf een vervolg aan onze
lessen, ga vaak zwemmen met je
kind.

Jaarkalender 2021-2022
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Vakantiedagen en vrije dagen 2021-2022
 Pedagogische studiedag

Vrijdag 8 oktober ‘21

 Herfstvakantie

Maandag 1 november ‘21 t/m zondag 7 november ‘21

 Wapenstilstand

Donderdag 11 november ‘21

 Facultatieve vakantiedag

Vrijdag 12 november ‘21

 Kerstvakantie

Vrijdag 24 december ‘21 school uit om 12u
t/m zondag 9 januari ‘22

 Pedagogische studiedag

Woensdag 2 februari ‘22

 Krokusvakantie

Maandag 28 februari ‘22 t/m zondag 6 maart ‘22

 Paasvakantie

Maandag 4 april ‘22 t/m paasmaandag 18 april ‘22

 Dag v/d Arbeid

Zondag 1 mei ‘22

 Facultatieve vakantiedag

Maandag 2 mei ‘22

 Hemelvaartvakantie

Donderdag 26 mei ‘22 t/m vrijdag 27 mei ‘22

 Pinkstermaandag

Maandag 6 juni ‘22

 We sluiten het schooljaar af op:

Donderdag 30 juni ’22 om 12u => namiddag geen school

 Zomervakantie

Donderdag 30 juni ’22 vanaf 12u t/m dinsdag 31 augustus
‘22

51.
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Wat koopt de school voor je kind?
Zeurt je kind om nieuw schoolmateriaal? Geef niet te snel toe. Ga niet overhaast naar de winkel. In de basisschool moet je heel wat
materiaal niet zelf kopen.
Volgens een officiële lijst moet elke basisschool materialen ter beschikking stellen zonder kosten voor de ouders. Het materiaal wordt
geen persoonlijk bezit van het kind. De school hoeft het niet mee te geven naar huis, behalve bij huiswerk.
De checklist hieronder is alleen bestemd voor ouders met kinderen in het basisonderwijs.

NIET kopen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Schrijfgerei: potlood, balpen, slijper …
Knutselmateriaal: lijm, schaar, verf …
Handboeken, schriften, werkboeken
Woordenboek, atlas …
Meetmateriaal: lat, passer, geodriehoek …
Tekengerief: stiften, kleurpotloden, verf, penselen …
Schoolagenda
Zakrekenmachine
De volledige lijst lees je op www.schoolkosten.be

WEL kopen (indien de school dat vraagt of je dat zelf nodig vindt):







Schooltas
Pennenzak
Turnzak
Kaftpapier
Mappen
Zwemkledij

Je kan die spullen aankopen zonder inmenging van de school. Je beslist dus zelf hoeveel je eraan geeft.
 Turnpak (de Triangel verkoopt aan inkoopsprijs T-shirt en turnbroekje – we hebben een voorraadje tweedehandsmateriaal op
vraag)
52.

Jaarkalender 2021-2022

de Triangel

de Triangel

Jaarkalender 2021-2022

53.

Fijne
vakantie!
secretariaat
terug open vanaf
22/08/’22

Infoavond
maandag
29/08/’22
17 tot 19 u.
54.

|
|
|
|
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1 s t e schooldag
donderdag
01/09/’22
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NOODNUMMERS
School : 050 39 13 23
Opvang : 0474 96 28 00 (na de schooluren)
Directie : 0475 21 72 18 / 0498 54 42 26
Marc Arschoot / Hilde Vanschoor
Tijdens de schooluren (8.30 u. tot 15.45 u.)
is de school voor de veiligheid gesloten.
Toegang via de groene poort lager
waar u kunt aanbellen

de Triangel
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DIKSMUIDSE HEERWEG 159
8200 SINT-ANDRIES
050 39 13 23

secretariaat@de-triangel.be
www.de-triangel.be

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE
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