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Beste ouders, 
 
Mag ik even jullie aandacht betreffende de veiligheid van onze kinderen bij het brengen en ophalen 
aan de schoolpoort. 
Het brengen van de kinderen verloopt zeer gevarieerd. Sommigen snellen de school binnen op zoek 
naar hun vriendjes, anderen willen liever even bij mama of papa blijven staan. Sommige ouders ma-
ken ook nog graag een praatje, onze schoolpoort is immers een ontmoetingsplek. 
Mag ik jullie vragen om attent te zijn voor andere ouders en kinderen en niet vlak voor de poort te 
blijven staan. Zo kan iedereen vlot en veilig op school geraken. 
Aan de fietsenpoort is het voetpad smal en is er het minste plaats voor een praatje. Daarom richten 

we er binnenkort een kiss & go zone in. Kinderen afzetten en een beetje verder of aan de over-
kant gaan staan voor een praatje.  
 
 
 
 
Onze leerkrachten vragen ook om wat meer ruimte te maken bij het ophalen van jullie kinderen. 
Het voetpad voor de schoolpoort staat vaak zo vol ouders en grootouders die hun lieverds komen 
halen zodat de rij zich een weg moet banen naar het zebrapad. 
Mogen we vragen om het voetpad voor het zebrapad vrij te laten. 
 
ALLEN SAMEN voor een veilige start en einde van de schooldag! 
 
Na de vakantie starten we ook met onze fluoactie. Weet u nog dat in ons schoolreglement het fluo-
vestje van aan de herfstvakantie tot de krokusvakantie is opgenomen als verplicht schooluniform? 
 
Voor volgende week graag aan iedereen een rustgevende en fijne vakantie toegewenst na een intense 
leef– en leerperiode op school.  
 
Mevrouw Ann 
 Van praten met God word je niet armer. 

Je hoeft het niet persé kort te houden. 
De rekening wordt jou niet toegestuurd. 
Die is al aan de andere kant betaald, al lang geleden. 
Trouwens, de weg was ook gratis aangelegd 
tot voor de deur van ieder mensenhart. 
Toch was de aanleg duur. 
Het heeft één leven gekost. Jezus van Nazareth, was zijn 
naam. 
Hij had het ervoor over. Hij kon ook niet anders, had Hij 
gezegd. 
Hij wist het van tevoren. Maar Hij zette door tot het ein-
de. 
Zo belangrijk vond Hij de aansluiting van de mens met 
zijn God. 
De aansluiting is er. 
Je moet alleen het nummer invoeren...  



JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER: 
 
K2 : Rosie Mae ‘T Jolle 
K3 : Ewan Mondelaers van der Laag 
L1A : Mohsin El Beghadadi, Helena Vansteenkiste 
L1B : Jaelynn & Dylailah Wegerif-Goetschalckx 
L2 : Eryk Olejniczak 
L3 : Faris El Mahjoub 
L4 : Largo Blomme 
L5 : Emiel Goossens 

 
Altijd al eens een vlieg willen zijn tijdens de lessen?  

Volg onze facebook en Instagram pagina  
voor leuke updates, foto’s en filmpjes. 

 

www.facebook.com/materdei.driehoek  
www.instagram.com/materdeidriehoek 

FAMILIENIEUWS 
 
Nina uit K3 heeft er een zusje bij, welkom Elsa! 
 

                                        FLUO-ACTIE 

 
Na de vakantie draagt iedereen een fluovest, ook de kinderen die met de auto naar school komen. 
We zorgen zo voor meer zichtbaarheid in het verkeer. 
 

Op woensdag 9/11 is het fluodag. 
Kom dan zoveel mogelijk in fluo naar school of doe fluo-attributen aan. 
 
De klas die het best in fluo is, verdient een prijs. 



L3 

We hebben ons verdiept in het thema bos en we hebben ook één tegen al-
len gespeeld. We hebben onze juf verslagen, woehoe!!! 
We hebben een coole robotdans in elkaar gestoken. Wat was dat weer fijn! 

K4 
We kregen een postkaartje van Arthur. Hij 
zit momenteel in Zweden. Onze opdracht 
was om een filmpje te bekijken over het 
Noorderlicht. We dachten eerst dat dit het 
licht van een vuurtoren was, maar door het 
filmpje hebben we het Noorderlicht kunnen 
zien. We weten nu ook dat Poollicht een 
andere naam is voor Noorderlicht. We wil-
len dit ook wel eens in het echt zien. 
We hadden ook een schildpad, poesje en 
hond op bezoek voor Werelddierendag. 

K1 + K2 
Eekhoorn snapt  er niks van . Als hij wakker wordt , mist hij 
een paar van zijn bladeren. Wie is toch de blaadjesdief? Mis-
schien was het muis? Of toch specht? Eekhoorn vraagt vogel 
om  hulp. Vogel weet wel wat er aan de hand is. Dit gebeurde 
ieder jaar. Lukt  het hem om dat aan eekhoorn uit te leggen? 
De konijnenklas en de vosjesklas gingen samen op zoek naar het 
antwoord voor eekhoorn.   
Verder genoten we van het herfstweer en de mooie bladeren die 
aan het verkleuren zijn. 

L5 
Deze maand hebben we veel geleerd over kaartlezen en werken 
met de atlas. In de rekenles rekenen we nu met getallen tot 1 mil-
joen! Tijdens muzo tekenen we coole drakenogen. 

K3 
Tijdens Werelddierendag kwamen er enkele honden, een kitten en 
een schildpad op bezoek.  
Tijdens de week van het bos trokken we ons schoolbos in. We zoch-
ten allerlei herfstvruchten en vonden ook verschillende soorten pad-
denstoelen. Waarom veranderen het bos, het weer, de blaadjes van 
de bomen? We gingen op onderzoek en we brachten zelfs ons eigen 
weerbericht uit. Het weer voorspellen en inschatten was in het begin 
niet zo gemakkelijk, maar we hebben er nu een neus voor. Met al die 
bosvruchten maakten we ons eigen toverwinkeltje in de klas. We 
sluiten dit heuse thema af met een magisch toverfeest. 

L4 

We zijn gestart met grote getallen tot 10.000.  
Zijn we gezond bezig? De voedingsdriehoek, de bewe-
gingsdriehoek en de geluksdriehoek vertellen het ons. 
Ook hebben we al wat geleerd over spreekbeurten. 

   L2 

We hebben blaadjes verzameld in het bos. Na-
dien zijn we hiermee gaan schilderen. Zo creëer-
den we een prachtige herfsttekening.  

We leerden onze allereerste maaltafel. De tafel 
van 2. 

L6 
We hebben in oktober heel veel geleerd rond tech-
niek: fermenteren, elektrische stroomkringen, mo-
zaïektegel maken, spaarpot maken in aluminium, 
werken met robots, metselen,... 
We weten nu ook heel veel over Julius Caesar, 
Alexander De Grote, Spartacus en Hannibal. 

L1B 
Deze maand hebben onze 
aapjes weer nieuwe woord-
jes geleerd: ij-om-uil-oog. 
In wiskunde leerden we de 
‘hapjes-monsters’ kennen 
en we leerden splitsen. Na 
2 ‘mislukte’ pogingen zijn 
we eindelijk in het bos ge-
raakt om er te leren over 
de bomen, paddenstoelen, 
pissebedden en zoveel 
meer. 

L1A 
Hip hip hoeraaaa! Aap was de voorbije maand jarig. En dat lieten ze in het eerste 
leerjaar niet zomaar voorbij gaan. We bouwden een heus feestje met apenmaskers en 
zelfgemaakte bananenpannenkoeken. We zijn ook gestart met onze eerste splitsingen. 
Tijdens de week van het bos kon je ons vooral buiten vinden. Op zoek naar de mooiste 
paddenstoelen, met een spiegel en loeppotje in onze handen. Zelfs het opzoeken via een 
determinatietabel lukte al goed. Daarna tekenden we de meeste prachtige paddenstoe-
len met vetkrijtjes en ecoline. Bekijk hier de resultaten maar. 



Dinsdag 1 november  

Woensdag 2 november  

Donderdag 3 november  

Vrijdag 4 november   

Zaterdag 5 november   

Zondag 6 november  

Maandag 7 november Start fluo-actie 

Dinsdag 8 november Babbelclub 
Ophalen wafels 

Woensdag 9 november Fluo-dag: kom in FLUO!        L5+L6 zwemmen  

Ophalen wafels 

Donderdag 10 november  

Vrijdag 11 november  Wapenstilstand—iedereen vrij 

Zaterdag 12 november   

Zondag 13 november  

Maandag 14 november L1A+L1B+L2 Technopolis on tour 
 

Dinsdag 15 november L4+L5+L6 Technopolis on tour (met fiets komen) 

Woensdag 16 november Uniformloze dag              L5+L6 zwemmen  

Donderdag 17 november K3 + K4 Technopolis on tour 

Vrijdag 18 november  Pedagogische studiedag  - kinderen  vrij!! 

Zaterdag 19 november   

Zondag 20 november  

Maandag 21 november Voorleesweek  

Dinsdag 22 november  

Woensdag 23 november L5+L6 zwemmen  

Donderdag 24 november KS Grootouderfeest 

L6 MEGA-les 1 door MEGA-agent Michel 

Vrijdag 25 november  KS Grootouderfeest 

L5+L6 Robotland  

Zaterdag 26 november   

Zondag 27 november  

Maandag 28 november Start Advent 

L1A+L1B  Bezoek Huis van de Sint 

Dinsdag 29 november  Jogging 

Woensdag 30 november  L1A+L1B+L2 zwemmen                                                     Bib  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

Prettige Herfstvakantie 


