
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De Nieuwsvlieger     
Dé nieuwsbrief van BS. De Triangel & SBO Bernardus      

Sinterklaas komt naar onze school! 
 
Op woensdag 5 december zullen de Sint 

en zijn pieten weer een bezoekje brengen 

aan onze scholen. De werkgroep is samen 

met de oudervereniging bezig om de 

laatste puntjes op de i te zetten voor het 

bezoek. Sinterklaas zal dit jaar weer op 

ludieke wijze aankomen waarna de Sint 

eerst een bezoekje zal brengen aan de 

peuterspeelzaal de Slotmuisjes en 

kinderopvang Hupsakee. Een aantal 

pieten zullen dan een kijkje nemen in de 

klassen van de basisscholen. 

 

Na de eerste pauze is de onderbouw aan 

de beurt, alle groepen zullen een eerder 

ingeoefende dans, act of toneelstukje 

voordragen voor Sinterklaas. Het is voor 

Sinterklaas een drukke dag en rond 12.15 

uur zullen alle kinderen van de 

onderbouw hem uitzwaaien.  

 

In de bovenbouw maken de leerlingen 

een surprise voor degene waarvan ze het 

lotje getrokken hebben!  

 

Deze feestelijke dag is gewoon om  

12.45 uur uit!  

 

 
30 november 2018 

Schooljaar 2018-2019 

 

Noteer in uw agenda! 

5 december 2018 

Sinterklaas op school!  

 

14 december 2018 

Inloopmiddag nieuwe leerlingen 

groep 1 

 

18 december 2018 

Kerstmarkt (vanaf 13.00 uur!) 

 

21 december 2018 

Kerstviering op school, alle 

leerlingen zijn om 12.15 uur uit! 

 

 

 

 

 
 

 

Verderop in deze nieuwsbrief onze 

vaste rubriek: De Oudervereniging, 

met deze maand… 

 

- Herinnering disco!  

 

 

 

 

 

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 2D. 

 

Mad Science 

Eerder is gecommuniceerd dat de naschoolse 

lessen starten op 12 december 2018. Deze 

vermelding is foutief, de naschoolse lessen 

starten op 9 januari 2019! 

  

Afscheid juffrouw Marie-José  

 

Woensdag 28 november had juffrouw Marie-

José (BS. De Triangel) haar laatste werkdag op 

onze school. Lees verderop in deze nieuwsbrief 

een dankwoord van Marie-José en een woordje 

namens de kinderen van haar klas. Wij willen 

haar namens alle kinderen, leerkrachten en 

onderwijspartners bedanken voor haar inzet en 

alles wat ze voor ons onderwijs heeft kunnen 

betekenen! Geniet van je welverdiende 

pensioen!  

 

Kerstmarkt 

Nog enkele weken en dan is het weer 
Kerstmis. Ook dit jaar zal onze  
jaarlijkse kerstmarkt weer plaatsvinden en 
wel op dinsdag 18 december a.s. van 13.00 
tot 14.45 uur. 
In de klassen worden de eerste 
voorbereidingen al getroffen, zodat u deze 
middag de mooiste knutselwerkjes kunt 
komen bewonderen en kopen. 
 
De opbrengst van de kerstmarkt zal dit jaar 
ten goede komen aan het speelplezier van 
onze eigen leerlingen! Er zullen nieuwe 
speelmaterialen aangeschaft worden. 
 
Tevens wordt er gezorgd dat  
er veel lekkere dingen te  
koop zullen zijn.  
We heten u allen van  
harte welkom! 

 

 

 

BS. Triangel: Ouderportaal op je smartphone! 

Wij gebruiken al enkele jaren het Ouderportaal als 

communicatiebron. Mogelijk heeft u de app van het 

Ouderportaal gedownload op uw smartphone, zo 

heeft u alle informatie binnen handbereik! Heeft u 

de app geïnstalleerd? Download  

de app in uw app-store van  

uw smartphone!  

Gezocht: vrijwilligers voor BOUW-lezen 

Heeft u interesse in het begeleiden van 

leerlingen? Wij zoeken vrijwilligers die op 

enkele momenten gedurende week met 

leerlingen aan de slag gaan met het 

leesprogramma BOUW! De momenten zijn in 

overleg met u af te spreken! Interesse? Mail 

naar: marianne.hameleers@innovo.nl  

Inloopmiddag groep 1 

Vrijdag 14 december is er weer een 

inloopmiddag! Verderop in deze nieuwsbrief 

kunt u de poster (uitnodiging)  

vinden! Tot dan!  
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Beste kinderen en ouders van de Triangel, 

 

Heel erg bedankt voor het afscheidscadeau dat ik van jullie mocht ontvangen.  

Ik ga er iets heel moois voor uitzoeken bij Atelier Esbé.  

Mijn afscheid was er een om door een ringetje te halen. Ik heb genoten  

van alles en vooral van de kinderen uit onze groep 6/7. 

Het was een eer om 38 jaar in Gulpen op de basisschool te mogen werken. 

Marie-José Quodbach-Sabel 

Juf Marie-José vertelde de klas laatst dat we naar Rocca gingen. Iedereen juichte: 

JAAAAAAAA!!! 
Ook vertelde de juf ons dat we een KLEINE traktatie kregen, maar die scheen niet zo klein te 
zijn.  Het was een heel grote aangeklede muffin met slagroom en snoepjes. Eenmaal in Rocca 
kregen we een uitleg en konden we beginnen met klimmen ( het is nu eenmaal een klimhal. ) 

sommigen vonden het een beetje spannend en andere klommen al naar boven. Na het oefenen 
kon je kiezen: of in de grote hal klimmen of de speleobox. ( een ruimte met allemaal kleine, 

donkere gangenstelsels. ) Na 1 uur klimmen of speleobox moesten we stoppen ( helaas. ) maar we 
kregen die KLEINE traktatie. Een muffin met snoep en slagroom. Dag 1 is voorbij, jammer, 

maar er was ook nog dag 2 en die ging als volgt: in de ochtend kwamen we allemaal met de fiets 
naar school (om 8 uur ) en toen gingen we met de hele klas naar Partij (  de woonplaats van de juf 
) daar gingen we haar ophalen. Wat een verassing voor haar. Terug op school was de familie van 

juf Marie-José er ook. We gingen met zijn allen ontbijten in de lounch. Daar hebben we de 
cadeaus aangeboden, een bal voor Scott (haar kleinkind) met onze namen erop, een fotoboek, een 

zelfgemaakt schilderij en een cadeaubon voor sieraden en toen we klaar waren was er nog het 
toneelstukje.  juf Marie-José ging als laatste ook nog lunchen met de leraren en toen was haar 

laatste schooldag echt  voorbij. 
 

Het was voor haar, maar ook voor ons een Superleuke dag. 
 

Gemaakt door: Philippe, Xavier en Daan. 

 

 



 

Datamuur van unit 2D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV nieuws: DISCO!!🕺🏻🎙💃🏿🎵 
  

Hey hallo, hier zijn we weer!! 👋🏻  

De Oudervereniging is van start gegaan met de organisatie van de allereerste ✨Disco⚡️avond 
in de Kindercirkel, Yeah! 
Het wordt een knalfeest op Vrijdagavond 1 Februari 2019 voor alle kinderen van Triangel en 

Bernardus🎉, noteer dus vast in je agenda! De onderbouw mag in de vroege avond als eerste 
de dansvloer op, de bovenbouw neemt het discostokje later over. 
De officiële Uitnodiging volgt zo snel mogelijk!  



 

GEZOCHT 
OUDERS VOOR DE MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 U vindt dat er dingen verbeterd kunnen worden op school 

 U vindt het leuk om bezig te zijn met het beleid van de school 

 U bent geïnteresseerd in de toekomst van SBO Bernardus 

 U wilt meepraten en meedenken 

 U wilt zich inzetten voor goed onderwijs en goede zorg voor onze 

kinderen 

Herkent u zich in het bovenstaande,  
dan bent u diegene die wij zoeken! 

 
Stuur uw kandidaatstelling voor 21 december naar yvonne.gulpen@innovo .nl 

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Gulpen 
yvonne.gulpen@innovo.nl of bij een van de ouders. 

Verdere info ook op www.sbo-bernardus.nl kopje MR. 
 

 

mailto:yvonne.gulpen@innovo.nl
http://www.sbobernardus.nl/


 

 

 

 


