
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Winnende nieuwe logo van de 

nieuwsvlieger! 

De leerlingenraad heeft besloten dat 

het ingestuurde ontwerp  

van Sophie (unit 3c)  

gewonnen heeft!  

 

Bedankt en  

proficiat Sophie!  

 

 
29 november 2019 

Schooljaar 2019-2020 

 

Noteer in uw agenda! 

Woensdag 4 december 

- Sinterklaas op school! 

 

Dinsdag 17 december 

- Kerstmarkt van 15.00u tot 

16.30u 

Vrijdag 20 december 

- Kerstviering op school! 

School uit om 12.15 uur! 

21 december t/m 5 januari   

- Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek kleutergroepen aan het Landgoed van 

de Sint 

De kleutergroepen van beide scholen hebben 

een bezoek gebracht aan het Landgoed van de 

Sint in Schinveld. 

 

Wist u dat… 

 

- Amerigo (het paard van 

Sinterklaas) met 

pensioen is en Ozosnel 

het nieuwe paard van de 

Sint is? 

- Er in de volgende 

nieuwsbrief weer een 

jaaroverzicht van de 

rubriek ‘wist u dat’ komt 

te staan? 

 

 

Jeugdlintje voor Norèn Ronken  

Norèn verricht al anderhalf jaar 

vrijwilligerswerk in zorgcentrum Klein 

Gulpen. Elke donderdag gaat ze na 

schooltijd op bezoek in Klein Gulpen 

om spelletjes te doen met de 

bewoners,  

koekjes te bakken  

of zo maar wat te  

kletsen met de  

ouderen. Ze is het  

zonnetje in huis,  

zeggen de  

medewerkers  

van Klein Gulpen. 

 
Kerstmarkt 

 

Op dinsdag 17 december vindt weer 

onze jaarlijkse, sfeervolle kerstmarkt 

plaats. Dit jaar zal de kerstmarkt na 

schooltijd plaatsvinden van 15.00u 

tot 16.30u. Volgende week krijgt u via 

een brief op ouderportaal meer 

informatie. 

De opbrengst van de kerstmarkt zal 

dit schooljaar gedoneerd worden aan 

de Ronald McDonald Kindervallei. 

 

Speelgoed en boeken gevraagd 

Voor onze kleutergroepen zijn we op zoek naar 

speelgoed en (prenten- of) voorleesboeken die 

nog een ronde mee kunnen. Mocht u thuis 

opruimen en speelgoed of (prenten- of) 

voorleesboeken weg willen gooien of geven 

houden wij ons aanbevolen!  

 

Kerstactie voor de Voedselbank Limburg Zuid 

Lionsclub Maastricht Trajectum organiseert ook dit 

jaar waar de Douwe Egberts waardepuntenactie 

voor de Voedselbank Zuid Limburg. 

 

Lees verderop meer over deze actie!  

 



 

Kerstactie voor de Voedselbank Limburg Zuid 

 

 

Lionsclub Maastricht Trajectum organiseert ook dit jaar waar de Douwe Egberts 

waardepuntenactie voor de Voedselbank Zuid Limburg. 

Voor de ingezamelde punten stelt Douwe Egberts 250-grams pakken koffie aan 

de voedselbank ter beschikking. De Lionsclub haakt hiermee in op een landelijke 

actie van de Lions in Nederland. 

Vorig jaar werden meer dan 130.000 pakken koffie uitgereikt aan de 

voedselbanken, meer dan ooit!!! 

Helpt u mee sparen voor de voedselbank? Lever dan van 23 november tot en 

met 31 december uw DE-waardepunten in, in de daarvoor bestemde inzamel 

box. (Deze waardepunten zitten op alle koffie en thee producten van Douwe Egberts) 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, zo wordt deze actie weer een groot 

succes !! 

Lions Maastricht Trajectum 

 

 

 

 


