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

Reserveer in uw agenda:
21 december 2018
Schooljaar 2018-2019

Woensdagavond 20 maart

De Kindercirkel in bedrijf!
Noteer in uw agenda!
7 januari 2019
Eerste schooldag van 2019!

Gevonden voorwerpen
Op school raakt af en toe wat
kwijt. In de kast naast de
administratie kunnen kinderen
verloren voorwerpen terugvinden.
Onderstaand een aantal jassen?
Kwijt? Kom ze even halen!

Verderop in deze nieuwsbrief onze
vaste rubriek: De Oudervereniging,
met deze maand…
- Terugblik Sinterklaas

Dit mag u niet missen.
Tijdens deze bijeenkomst schetsen wij
een beeld over de huidige werkwijze van
onze scholen. We nemen u mee in ons
verhaal “Onze leerling centraal op het
Podium van het Leven”. We laten u zien,
horen, voelen en proeven hoe wij
uitvoering geven aan ons onderwijs. De
volgende aspecten staan centraal:
De koers van onze school: Onze
Collectieve Ambitie.
De intensieve samenwerking van de
scholen.
De wijze waarop we dit organiseren.
Het brede onderwijsaanbod met o.a. ons
“Maak-onderwijs”.
De blik naar de toekomst.

Kerstmarkt
Dinsdag 18 december jl. hebben wij onze jaarlijkse
Kerstmarkt georganiseerd. De opbrengst van deze
Kerstmarkt komt ten goede aan nieuw
buitenspeelmateriaal voor onze kinderen.
Namens alle leerlingen en leerkrachten van BS. De
Triangel & SBO Bernardus: Hartelijk dank voor uw
steun!
De opbrengst was
€ 1902,21

Voedselbank
Loek (groep 6) heeft het initiatief genomen om
voedsel in te zamelen voor de Voedselbank!
Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer hierover!
Daarnaast schenkt de school € 200,- aan de
voedselbank!

Afscheid meester John

Meester Stefan is vader geworden!

Meester John (van den Bosch) gaat per
1 januari 2019 werken op een andere
school. Via deze weg willen wij meester
John bedanken voor zijn inzet, passie en
alles wat hij voor onze school heeft
gedaan! Meester John, heel veel succes
en werkplezier op je nieuwe werkplek!

Meester Stefan (vakdocent bewegingsonderwijs) is
trotse vader geworden! Wij feliciteren Stefan en
Linda met de geboorte van Noud!

Vic Bischoff overleden

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 groep 1-2a!

Oud directeur van BS. De Triangel Vic
Bischoff is onlangs overleden. Vic is meer
dan 25 jaar directeur geweest van BS. De
Triangel. Velen ouders kunnen zich
directeur Vic Bischoff wellicht herinneren.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte
toe!

Kerstwens

Nieuwe leerkracht groep 6-7
Per 1 januari 2019 is juffrouw Demi
Verhees op donderdag en vrijdag de
nieuwe leerkracht van groep 6-7.

Namens alle leerlingen,
leerkrachten en directie
wensen wij u allen een
fijn Kerstfeest, een mooie
jaarwisseling en alvast
alle goeds voor 2019!

De datamuur
Deze maand de datamuur van groep 1-2a! Groep 1-2a heeft als thema Lego, de leerlingen kunnen Legoblokjes
verdienen als ze werken aan het gestelde doel! De leerlingen kiezen zelf een doel waar ze aan willen werken, ook
kiezen ze een beloning als het doel behaald is. Tot de Kerstvakantie hebben de leerlingen van groep 1-2a al vier doelen
behaald! Zo hebben we een; knuffeldag gehad, een pyjamaparty, een bioscoop in de klas en mochten ze een dag in
een pietenpakje naar school komen!

Wist je dat in 2018…
- Op de Triangel en Bernardus 51 personeelsleden werken…
- 2 Triangel/Bernardusbaby’s geboren zijn…
Meester Stefan papa is geworden van een zoon: Noud..
Juffrouw Anne mama is geworden van een zoon: Mels..
- Meester Jos is ingehuurd als hulpsinterklaas voor het personeel..
- Er 7 nieuwe personeelsleden zijn aangenomen op onze scholen…
- Juffrouw Marie-José met pensioen is gegaan…
- Juffrouw Madeleine en Juffrouw Menti zijn verhuisd naar een nieuw kantoor…
- SBO Bernardus een nieuwe groep erbij gekregen heeft…
- Juffrouw Nicky op 28 juli is getrouwd met haar Naud…
- Meester Bart op 25 augustus is getrouwd met zijn Mandy…
- De plannen voor een techniekhoek zijn goedgekeurd, maar deze nog niet gerealiseerd is…
- Juffrouw Francis is moeten aftreden als prinses in Lemiers…
- Alle kinderen met Pasen een sponsorloop hebben gelopen voor Alpe D’Huzes…

Op 5 december was het dan eindelijk zo ver: Sinterklaas is naar school toe gekomen
Hier hebben veel kinderen over zitten dagdromen
De pieten waren er als eerste
Dit om te kijken of zij nog de taal beheerste

De pieten kregen taalles van Jos
Maar oh oh oh wat een chaos
Daarom hielpen de kinderen de pieten
Toen ging het wel goed, dat was genieten!

De pieten vonden het heel gezellig in de klassen
De optredens deed de Sint en pieten zeer verrassen
Alle klassen kregen ook wat lekkers en snoep
Vanuit Sint en zijn pieten ook nog een cadeau voor elke groep

Voor de onderbouw ook nog een mooie beker
Dat vonden de kinderen toch ook zeker?!
Wat een feest en wat een gezelligheid
Ik kom zeker volgend jaar terug dat is een feit!

Zo is een einde gekomen aan een mooie dag
Wij onthouden jullie mooie lach
We hebben er allemaal van genoten
Sinterklaas is dit jaar weer goed afgesloten!

Het is jullie zeker al opgevallen, dat er weer een mooie “kindercirkel” kerstboom
op het schoolplein geplaatst is, gesponsord door de gemeente Gulpen-Wittem.
De mooie versiering in de boom is weer gemaakt door de kinderen van onze
school zelf.

Creatief schrijven!
Werkjes gemaakt door Jibbe en Huan!

Hoi lieve mensen,
Ik ben Loek ik wil heel graag iets zeggen tegen jullie. Het eten voor de
voedselbank is opgehaald. Dan hebben arme mensen lekker wat eten voor de
kerst. Als je eten hebt ingeleverd wil ik je graag bedanken. Zo heeft iedereen
een fijne kerst. Dankjewel!
Groetjes Loek uit groep 6

