Triangelouders
De Triangelouders zijn de oudervereniging
van de Triangel.
We staan paraat met leuke activiteiten
voor kids, (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
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030/9: Ontbijt nieuwe ouders
18/09: Ouderraad
05/10: Dag van de leerkracht
15/10: Ouderraad
07/11: Fotoshoot
07/11: Start woensdag Samdag
09/11: Fluofuif
17/11: Start kleuterturnen
20/11: Ouderraad
6 & 7/12: Sintfeest
21/12: Kerstman op bezoek
10/01: Ouderraad
12/01: Nieuwjaarsreceptie
15/01: Voordracht ‘Klimaat & verwarming’
05/02: Start dactylo-lessen
01/03: Carnaval
05/04: Paashaas op bezoek
19/05: Triangelquiz




03/06: Ouderraad
27/06: Fuif afzwaai 6de leerjaar

Fruitouders

In de schoolraad zetelen leerkrachten, ouders
en vertegenwoordigers van de lokale
gemeenschap.
De oudergeleding bestaat net zoals de andere
geledingen uit drie personen.
In het voorjaar van 2009 werd een nieuwe
schoolraad verkozen.

Iedere woensdag komen vrijwillige ouders, “de
fruitouders” het fruit voor 300 kinderen
wassen, schillen, in partjes snijden en verdelen.
Je kunt altijd helpen met Erica, Karlien, Nele,
Shirley, Patrick of Fanny …

Inlichtingen: voorzitter Joceline Vanheste

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

We bieden vers, lekker, en verrassend fruit aan

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: coördinator Anne Mie De Blauwe

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.
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