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

Reserveer in uw agenda:
31 januari 2019
Schooljaar 2018-2019

Woensdagavond 20 maart 2019

De Kindercirkel in bedrijf!

De hoogheden van de kindercirkel
De carnaval staat weer voor de deur, dat betekent
dat er binnen onze scholen weer een tal van
carnavalshoogheden zijn! Verderop kunt u alle
hoogheden in een overzicht zien!

Noteer in uw agenda!
woensdag 6 februari
- studiedag, alle leerlingen vrij!
donderdag 7 februari
- studiedag, alle leerlingen vrij!
vrijdag 8 februari
- studiedag, alle leerlingen vrij!

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:

Zwemmiddag Bernardus

maandag 18 februari
- oudergesprekken

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.

dinsdag 19 februari
- oudergesprekken

Ben jij onze Doornroosje?

vrijdag 15 februari
- alle leerlingen krijgen hun
rapport!

- Nieuwjaarsborrel
- Avond4daagse

Carnaval

De leerlingen van BS. De Triangel vieren dit jaar op
donderdag 28 februari carnaval in
gemeenschapshuis A Ge Wienhoes in Partij!
Lees verderop in deze nieuwsbrief meer
informatie over deze oproep!

Ouder-kindgroep unit 1

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 2a!

Er is een wijziging in de schoolkalender van de
Bernardus. De jaarlijkse zwemmiddag met de
leerlingen uit de units 2 en 3 zal plaatsvinden op
maandag 18 maart 2019.
Meer informatie volgt t.z.t.

Binnenkort is het weer carnaval! Alle leerlingen zijn
druk met het oefenen van de eerste pasjes,
fantaseren over hun kostuum en zingen de
carnavalshits mee!

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

Nieuwe vaste rubriek:
de Datamuur

Namens alle leerlingen, leerkrachten en directie
wensen wij de prinsen, prinsessen, hofdames en
hofnarren een onvergetelijke carnaval toe!

Jasmijn, Romy, Victoria en Megan hebben
kinderen voortreffelijk begeleid in de
ouder-kindgroep bij de ergotherapie.

Op vrijdag 1 maart zijn de leerlingen van SBO
Bernardus aan de beurt! Ook zij vieren carnaval in
gemeenschapshuis A Ge Wienhoes in Partij.
Onlangs heeft u al informatie ontvangen van de
carnavalsvieringen van dit schooljaar. Binnenkort
ontvangt u meer informatie over de carnavalsviering
van de school van uw zoon en/of dochter!

Trajekt Maatschappelijk werk

Knutselmiddag in bibliotheek
Woensdagmiddag 13 februari is er een
knutselmiddag in de bibliotheek. Lees
verderop meer informatie over deze
middag!

Maatschappelijk werk Trajekt heeft inloopspreekuur
op maandag en donderdag van 9.00 - 10.30 uur.
Verderop meer informatie over de werkwijze en
inhoud van trajekt maatschappelijk werk.

De hooghedengalerij van de Kindercirkel!

De datamuur

Het thema van onze datamuur is treinen.
Samen met de kinderen wordt er een doel gekozen en een hierbij
passende beloning voor als het doel gehaald is.
De trein gaat rondrijden over het spoor, als de trein bij station 10
komt is het doel behaald en volgt de eerder gekozen beloning.
Na de beloning wordt weer een nieuw doel gekozen en begint de
trein weer op het station zonder nummer.
Het doel waar we aan werken met de bijbehorende beloning staan
midden op de datamuur in de wagonnetjes.
Iedere week worden alle afspraken herhaald en wordt besproken
wat er wel goed gaat en wat nog beter kan. Deze afspraken staan
bovenaan op de datamuur weergegeven in de conducteurspetten.
De missie van unit 2a:
Luisteren naar elkaar is goed, dan leren we hoe het moet!
In unit 2a mag iedereen meedoen, in alles worden we kampioen!

Nieuwjaars borrel

Dinsdag 8 januari is in elke groep van de Triangel en de Bernardus, kinderchampagne uitgedeeld.
De kinderen hebben samen met hun leerkrachten een toost op het nieuwe jaar uitgebracht.
Om de leerkrachten dit schooljaar in het zonnetje te zetten hebben ze een kleine traktatie
gekregen, een leuk glas met wat lekkers.

DISCO!! Vrijdag 1 februari
Nog 1 nachtje slapen en dan is het zover!! WIJ zijn er klaar voor…jullie ook??
Het thema van deze eerste schooldisco is Glitter & Stoer: Denken jullie aan een passende outfit!?
Vergeten aan te melden?? Geen probleem, stuur een mailtje naar ovdetriangel@gmail.com en
vermeld dan de voornaam, achternaam, school en unit/groep van het kind. De kinderen die ons de
vrijdag voor kerst mondeling hebben aangegeven te willen komen staan overigens reeds genoteerd
op de gastenlijst 😊.

Praktische Info:
Vanaf 17:45 openen de deuren voor de kinderen van de onderbouw (groep 1,2,3,4 en unit 1,2A,2B
en 2C). De entree is bij de hoofdingang van school (deur nabij zandbak). Ouders/begeleiders nemen
bij de poort buiten het schoolplein afscheid. De onderbouw discoshow is van 18:00-19:30. Tussen
19:30 en 19:45 komen de kinderen (via een andere deur) naar buiten. Gelieve uw kind(eren) bij de
daarvoor ingerichte ophaalplek op het schoolplein op te wachten.
Vanaf 19:45 openen de deuren van de hoofdingang voor de kinderen van de bovenbouw (vanaf
groep 5 en unit 2D). De bovenbouw discoshow start om 20:00 en duurt tot 22:00. Tussen 22:00 en
22:15 komen de kids weer naar buiten en ook zij dienen opgewacht te worden bij het ophaalpunt.

We zien erop toe dat kinderen onder begeleiding van een volwassene het schoolplein verlaten. Ook
het schoolteam is uitgenodigd. Zij kunnen tijdens de discoshows samen met de kinderen heerlijk mee
dansen op de muziek van onze FeestDJ.
In geval van nood hebben we (via school) toegang tot uw contactgegevens.
Tenslotte, om de dorst te lessen is er voldoende water en ranja en verder is er voor ieder kind een
zakje chips.
Tot 1 februari!!
Swingende groeten,
OV de Triangel

Knutselmiddag in Bibliotheek Gulpen-Wittem met Rosé Hermans.
Op woensdag 13 februari a.s. zullen Rosé Hermans en Marion Verhappen een kindermiddag
verzorgen in Bibliotheek Gulpen-Wittem. Allereerst zullen de dames hun boek “Mineke wordt
Sneeuwpop” voorlezen, waarbij het voorlezen in op toneelachtige wijze zal plaatsvinden. Daarna
zal er met de kinderen worden geknutseld in het thema Carnaval. Samen wordt er een
carnavalsschilderij gemaakt. De middag start om 14.00 en duurt tot ca. 16.00 uur. De middag is
bedoelt voor kinderen tussen de 5 en 8 jaar. Wil jij meedoen met deze leuke activiteit meld je
dan aan bij bibliotheek Gulpen-Wittem. De activiteit is geheel gratis. Er kunnen max. 20 kinderen
deelnemen aan de middag dus geef je snel op. Aanmelden kan in de bibliotheek maar ook via
mail of website. Kijk voor info op www.bibliotheekgulpen-wittem.nl.

Ben jij een gediplomeerde oud-collega of studiegenoot die een tijdje niet gewerkt heeft
of buiten het onderwijs actief is?
Voel je dat de liefde voor het vak – en voor de kinderen – er nog steeds is?
Wanneer jij een terugkeer in het onderwijs niet bij voorbaat uit sluit, willen wij graag
kennismaken. Misschien fijn om te weten dat je bij INNOVO een vaste baan krijgt en dat
zowel een fulltime- als een parttimebaan een optie is. Of misschien is er interesse om
eerst vrijblijvend snuffelstages van een paar dagen te lopen? Een ideale, vrijblijvende
manier om te ervaren hoe het er anno nu in het basisonderwijs aan toe gaat. Ook niet
onbelangrijk: we ondersteunen de overstap en de inwerkperiode met een individueel
programma op maat.
Stuur een mail naar doornroosje@innovo.nl. We 'kussen' je graag wakker!

Avond4daagse
We sluiten in 2019 weer aan bij de landelijke Avond4daagse week en er zijn dus 4
wandelavonden: dinsdag 21 mei, woensdag 22 mei, donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei, met het
Blarenbal als afsluiting. Net als vorig jaar krijgt de Avond4daagse een JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht) uitstraling. Wandelsportvereniging de Veldlopers is al aan de slag gegaan met het
bedenken van de routes. Wegens succes wordt ook dit jaar de lange route gelopen.
Vrijwilligers
Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit geweldige evenement, meld je dan bij een van de
organisatieleden of stuur een mail naar: avond4daagsegulpen@gmail.com. We zijn altijd op zoek
naar vrijwilligers voor onder andere de (bevoorrading en bemanning van) stempelposten, EHBO,
fungeren als bezemwagen tijdens de wandeling, de op- en afbouw van het Blarenbal, poetsen
van keuken en wc’s op school en het maken van fruitwater. Iemand die om 16.30 een makkelijke
maaltijd kan verzorgen voor de vrijwilligers op school mag zich ook melden.
Inschrijven
Eind maart worden de inschrijfformulieren uitgedeeld in de klassen en zijn dan ook te
downloaden via de website www.avond4daagse-gulpen-wittem.nl . Op het inschrijfformulier
staat duidelijk uitgelegd hoe de inschrijving dit jaar in zijn werk gaat.
Sponsoring
Dit evenement kan niet bestaan zonder sponsoren. Heb je een eigen bedrijf en wil je de
Avond4daagse mede mogelijk maken door een financiële bijdrage, of bijvoorbeeld door het
aanbieden van gezonde traktaties onderweg, neem dan contact op via info@avond4daagsegulpen-wittem.nl. Alvast bedankt!
Een wandelgroet namens de Avond4daagse Commissie

