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Noteer in uw agenda!
3 oktober 2018
start Kinderboekenweek 2018
8 oktober 2018
ouderavond voor de nieuwe
leerlingen Bernardus
(op uitnodiging)
15 t/m 19 oktober 2018
herfstvakantie

Kinderboekenweek 2018

Hoera een jongen!

Op woensdag 3 oktober begint de
Kinderboekenweek, dit jaar met als
thema ‘Vriendschap’.
De opening zal op deze dag verzorgd
worden door de kinderen van groep 6
van juf Anke en juf Hennie.
Er zullen diverse ( lees-) activiteiten
plaatsvinden zoals o.a. een workshop
van schrijfster Rosé Hermans aan de
bovenbouw van beide scholen. Het
voorlezen voor en door kinderen, het
maken van gedichtjes, knutselwerkjes
etc. Ook zullen er boeken worden
aangeschaft, zodat we ook na deze
week heerlijk kunnen wegdromen.

Nog een mooi leuk nieuwtje..
Op 8-8-2018 zijn juf Anne en haar vriend, trotse
ouders geworden van hun tweede zoontje, zijn
naam is Mels. Grote broer Jesse is enorm trots
op zijn mini broertje. Omdat Mels erg klein was
voor zijn termijn moesten ze een weekje in het
ziekenhuis verblijven, daarna mochten ze
samen thuis verder genieten met het
gezinnetje. Mels doet het super goed, hij groeit
goed en is lekker tevreden. Juf Anne geniet nog
van haar verlof met haar kindjes en zal in
Dec/Jan van start gaan op school.

22 oktober 2018
studiedag, alle leerlingen vrij

De leerlingenraad!
Verderop in deze nieuwsbrief onze
vaste rubriek: De Oudervereniging,
met deze maand…
- Herinnering vrijwillige
Ouderbijdrage BS. De Triangel;
- Jaarverslag 2017-2018 (bekijk ook
hier het jaarverslag).

Wat is de leerlingenraad? Wat doen
de leerlingen in deze “raad”?
Verderop in deze nieuwsvlieger geeft
Zara Harings (groep 8) antwoorden op
deze vragen!

PLUS Kleijnen Gulpen Bedankt!

Nieuwe vaste rubriek:
de Datamuur
Nieuw in deze
Nieuwsvlieger is onze vaste
rubriek: de Datamuur.
Maandelijks krijgt u een
datamuur van een
groep/unit van onze school
te zien! Deze maand de
datamuur van unit 3D
(juffrouw Suzanne)!

Op dinsdag 11 september j.l. hebben
de leerlingen van de groepen 1-2 en
de units 1, 2a en 2b in het kader van
hun thema (Winkeltje spelen) een
bezoek gebracht aan de Plus in
Gulpen. De kinderen mochten een
kijkje nemen in het magazijn, fruit
wegen en achter een echte kassa
zitten en producten scannen! Via
deze weg bedanken wij nogmaals
PLUS Kleijnen voor hun
medewerking!

Avond vierdaagse en toetsweek.
De avond vierdaagse staat gepland van dinsdag
21-5-2018 t/m vrijdag 24-5-2018. Op de
schoolkalender staat vermeld dat er dan ook
een “toetsweek” is. We hebben in deze periode
verschillende weken aangemerkt als
toetsweken. In deze weken zijn de
verschillende cito-toetsen gepland. Dat wil niet
zeggen dat de leerlingen de hele week toetsen
aan het maken zijn. Wij verdelen de toetsen
over een 5-tal schoolweken. Wij zien als school
dan ook geen bezwaar dat de avond-vierdaagse
in deze week gepland wordt. We hebben als
school overleg hierover gehad met het
organisatiecomité van de avond-vierdaagse.

Mijn verslag leerlingenraad

Ik ga wat vertellen hoe de leerlingenraad werkt en wat ik ervan vindt. Dit gebeurt allemaal op de
Basisschool de Triangel In Gulpen.

Hoe werkt het
De leerlingenraad is een vergadering waarbij de kinderen kunnen aangeven wat ze van de school
vinden en wat ze graag zouden willen veranderen. Je zit met verschillende groepen bij elkaar en
je kunt ook ingaan op de mening van een ander. Je kan iets aangeven over iets van het gebouw
bijvoorbeeld de computers of het wisselen met de klassen, maar ook iets over pesten. De
mening van de leerlingen zijn belangrijk. Als je hebt gezegd wat je zou willen veranderen dan
geeft de voorzitter (juf) daar antwoord op of iets kan of niet. Dit wordt is meestal met goed
resultaat.


Dingen die zijn veranderd dankzij de leerlingenraad zijn bijvoorbeeld: de computers we
hadden eerst laptops die heel langzaam waren, maar nu hebben we Chrome Books en deze
zijn super snel en super fijn. Nog iets dat veranderd is zijn de steppen we hebben ook nieuwe
steppen, want eerst hadden we geen steppen en moesten we de wieltjes van thuis
meenemen.

Wat ik ervan vond in de leerlingenraad
Ik ben nu helaas uit de leerlingenraad en ik ga nu vertellen wat ik ervan vond. Ik kan mijn
mening kwijt wat ik van de school vindt en dat daar dan daadwerkelijk iets mee wordt
gedaan. Er wordt goed naar je geluisterd en wordt antwoord opgegeven. Als er iets wordt
gezegd dat echt niet te doen is wordt dat ook gezegd, maar dat maakt helemaal niet uit. Er
zijn ook dingen die al heel vaak worden gezegd maar dat zijn dan dingen die heel lastig te
behandelen is, maar er wordt wel alles aan gedaan om het minder te krijgen.

Zara Harings (groep 8 BS. De Triangel)

Workshop Toon je talent; Vilten

de missie van de groep!

Thema: The Zoo

De doelen van de datamuur

Betreft: HERINNERING vrijwillige ouderbijdrage Oudervereniging BS De Triangel 2018/2019
Aan alle ouders/verzorgers,
Wij willen met deze brief wederom aandacht vragen voor de ouderbijdrage.
Als u de bijdrage al betaald heeft, dan danken wij u hierbij hartelijk en kunt u deze brief verder negeren!
De oudervereniging (OV) is een enthousiaste club ouders die zich belangeloos inzet om de leerlingen een zo
leuk mogelijke schooltijd te geven. Dit doen wij door activiteiten te organiseren of te ondersteunen. In
samenwerking met de leerkrachten geven wij net dat leuke extraatje dat niet door de school zelf
geregeld/betaald kan worden. Dit kan de OV alleen maar doen met uw financiële hulp.
De overheid stelt geen geld beschikbaar voor zulke positieve belevingen tijdens de schooltijd. Daarom zijn wij
genoodzaakt een vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Deze wordt volledig door de OV beheerd en besteed aan
ondergenoemde zaken in het schooljaar waar de bijdrage betrekking op heeft. Jaarlijks wordt verantwoording
afgelegd over de besteding van dit geld.
De vrijwillige ouderbijdrage is, net zoals vele voorgaande jaren, ongewijzigd vastgesteld op:

1e kind € 20,2e kind € 15,3e kind € 10,-

totaal: € 35,totaal: € 45,-

Start uw kind NA de kerstvakantie, dan volstaat de helft van dit bedrag.

Wij verzoeken u vriendelijk om de bijdrage zelf over te maken:
- op rekeningnummer NL54 RABO 0117 8944 35
- t.n.v. Oudervereniging BS De Triangel
- vermeld a.u.b. de voor en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en)
Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten:
 Sinterklaas: aankomst en begeleiding Sint en Pieten, cadeaus voor iedere groep, aankleding school.
 Kerst: aankleding school(plein) en ondersteuning bij de kerstactiviteit.
 Nieuwjaarswens: leuke attentie voor leerkrachten en proosten met de kinderen
 Carnaval: begeleiding en ondersteuning, aankleding school, traktatie kinderen
 Schoolfotograaf: volledig regelen, plannen, afstemmen en begeleiden
 Schoolverlaters: mooi aandenken meegeven en afscheid organiseren tijdens Laatste Schooldag
 Laatste Schooldag: feestelijke afsluiting organiseren, aankleding school, traktatie kinderen
 Aanschaf/aanvulling buiten-speel materiaal per klas
 Groepsbudget: iedere leerkracht mag een extra eigen invulling bedenken voor zijn/haar groep
 Nieuw! Boekenweek: iedere groep mag een boek aanschaffen voor de schoolbibliotheek
 Nieuw! Kinderdisco: een swingende disco avond voor de kinderen
 Nieuw! SchoolrIJsje: een ijsje voor alle kinderen als traktatie tijdens het schoolreisje
 Luizenpluizen: controle op luizen na elke schoolvakantie door het LOT (aparte commissie)
 Avondvierdaagse: volledig regelen, plannen, afstemmen en begeleiden (aparte commissie)
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Oudervereniging BS de Triangel
Karin Lecoeur (voorzitter)

Mirianne Theunissen (secretaris)

Tamara Coolen (penningmeester)

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Interesse om aan te haken?
Spreek ons gerust even aan of neem contact met ons op via email: ovdetriangel@gmail.com

