
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kerstmarkt 

 
 
 
Dinsdag 17 december jl. hebben wij onze 
jaarlijkse Kerstmarkt georganiseerd. De 
opbrengst van deze Kerstmarkt wordt 
gedoneerd aan de Kindervallei. 
Namens alle leerlingen en leerkrachten 
van BS. De Triangel & SBO Bernardus: 
Hartelijk dank voor uw steun!  
 

De opbrengst was 
€ 1035,50 

 

 
20 december 2019 

Schooljaar 2019-2020 

 

Noteer in uw agenda! 

Vrijdag 20 december 

- school uit om 12.15u 

Maandag 23 december 2019 

t/m vrijdag 3 januari 2020 

- Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Vrijdag 20 december is de laatste dag van het jaar 

2019 en gaan we langzaam aftellen naar het nieuwe 

jaar. Een tijd waarbij we vaak terugkijken en 

vooruitblikken. Hoe was het jaar 2019 voor ons, en 

wat zijn onze verwachtingen voor 2020. 

We kunnen op veel activiteiten en diverse 

schoolontwikkelingen terugkijken. Bijzonder hebben 

wij de ouderavond ervaren die we  dit jaar samen 

met de schooladviescommissie georganiseerd 

hebben. Onder het motto “de kindercirkel in bedrijf” 

hebben wij u inzicht gegeven en u daadwerkelijk 

laten ervaren hoe het onderwijs binnen onze school 

wordt vormgegeven. We hebben vele positieve 

reacties van u mogen ontvangen met daarbij de 

opmerking “graag had ik alle workshops willen 

volgen”. Dit schooljaar zal een ouderavond 

georganiseerd worden die in het teken zal staan van 

“mediawijsheid” en  het omgaan met “sociale 

media”. Wij zullen u t.z.t. hierover verder 

informeren. 

Graag willen wij u langs deze weg bedanken voor uw 

vertrouwen in ons en de actieve medewerking die 

we van vele ouders krijgen. We willen ook al onze 

medewerkers van de school bedanken. Elke dag 

staan zij klaar om het beste uit zichzelf te halen 

zodat zij zo goed mogelijk onderwijs creëren voor uw 

kind. Daarnaast ook een oprecht dankwoord voor de 

oudervereniging, de M.R. en de 

schooladviescommissie. 

We wensen u allen een zalig kerstfeest en een mooie 

jaarwisseling toe.  

Veel geluk en een gezond 2020.  

Veronique Lindelauf en Jos Vandewall. 

 

Wist u dat… 

-U verderop in deze 

nieuwsbrief een jaar-wist-u-

dat kunt vinden? 

- Op maandag 9 december de 

leerlingenraad een bijdrage 

heeft geleverd aan het 

Cittaslow boek. Jean-Philippe 

Rieu gaat dit boek in opdracht 

van de gemeente schrijven en 

hij is de verschillende scholen 

gaan bezoeken om met 

kinderen te praten over 

Cittaslow. Sinds september 

2018 is de gemeente Gulpen-

Wittem in het bezit van het 

Cittaslow keurmerk. Cittaslow 

betekent letterlijk ‘langzame 

stad’ en is het internationaal 

keurmerk voor gemeenten die 

op het gebied van 

leefomgeving, landschap, 

streekproducten, gastvrijheid, 

milieu, infrastructuur, 

cultuurhistorie en behoud van 

identiteit goed scoren.  

Het was een leerzame 

middag, waar er hard 

nagedacht is over de wensen 

die kinderen hebben.   

 

 

 

Wij bedanken de sponsors van de kerstmarkt! 

Nieuwe opzet carnaval 

Kinderoptocht door Gulpen: op vrijdag 

21 februari trekt er voor het eerst, 

vanuit de Kindercirkel, een 

kinderoptocht door Gulpen. Op deze 

dag is er school van 8.45 uur tot 12.15 

uur en we gaan er met zijn allen een 

superfeest van maken. Op dit moment 

zijn we al druk met de organisatie en 

zodra er meer bekend is over de 

aanvangstijd enz. dan hoort u dat van 

ons! 

 

Sinterklaas 

 
Woensdag 4 december jl. heeft Sinterklaas 
een bezoek gebracht aan onze scholen. Er 
is e.e.a. misgegaan, zo stond er toch een 
witte schimmel op de speelplaats, maar 
was het nu Amerigo of Ozosnel. Wij willen 
de Verloren Kost bedanken voor hun 
medewerking! 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

De eerste ouderavond “kindercirkel in bedrijf’ heeft plaatsgevonden? 

Deze ouderavond een groot succes was? 

De pauzeplek van de leerkrachten een klaslokaal is geworden? 

De techniekhoek heel mooi geworden is? 

Er een nieuwe schoolwebsite online gezet is? 

De leerlingenraad de krant gehaald heeft? 

De poetsman Huub op tv geweest is bij Meester Frank Visser rijdt visite? 

Juffrouw Joyce weer op de Bernardusschool is gaan werken? 

Juffrouw Anke en juffrouw José geruild hebben van school? 

Juffrouw Francis in het huwelijksbootje gestapt is? 

Ook juffrouw Romy getrouwd is met haar Ludo en nu mevrouw Bloemen- Schaufeli heet? 

Juffrouw Anne op de Mont Blanc ten huwelijk gevraagd is? 

Meester John het vaak heeft over de “Menti-norm” en wij ons afvragen wie en wat hij 

daarmee bedoeld? 

Juffrouw Andrea vaak mevrouw Notermans op bezoek krijgt in de klas? 

Juffrouw Susanne Swelsen heel veel suikerklontjes in haar koffie doet? 

Juffrouw Marga haar laatste werkdag heeft? 

Echte paardenpoep lag tijdens de Sinterklaasperiode op het leerplein van de kleuters? 

We alweer te weinig wafels gebakken hadden tijdens de kerstmarkt en we voor volgend jaar 

vrijwilligers zoeken? 

 

 

 

 

  

Wist u dat in 2019… 



 

 


