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voorstellen 1
Beste ouders/ verzorgers,
Via deze weg wil ik mij graag alvast even kort voorstellen.
Mijn naam is Alessandro Bruisten, 33 jaar oud en woon samen met
mijn vriendin Maud in Echt. De afgelopen 4,5 jaar heb ik gewerkt op
RKBS de Windwijzer te Heerlen als leerkracht van groep 8.
Naast leerkracht van groep 8 was ik, door mijn specialisatie, ook de
rekenspecialist op deze school. In mijn vrije tijd ga ik graag
mountainbiken en voetbal ik in het eerste elftal van RKAVC. Ik kijk
er heel erg naar uit om na de vakantie te starten als leerkracht van
groep 6 op jullie school. Voor een verdere kennismaking staat mijn
deur na schooltijd altijd open. Geniet van de vakantie en tot volgend
schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Alessandro Bruisten

voorstellen 2
Hallo ouders/kinderen van BS Triangel,
Ik ben juf Merel en graag stel ik mezelf even voor.
Volgend schooljaar kom ik namelijk les geven in groep 7 op dinsdag en woensdag.
Hier kijk ik alvast erg naar uit!
Ik ben 31 jaar en geef al bijna 9 jaar les in het basisonderwijs.
In de klas houd ik me het liefst bezig met de vakken rekenen, Engels en verkeer.
Ik vind het erg leuk als leerlingen mij tijdens het maken van werkstukken verrassen met hun digitale
skills! Ook hier gaan we samen mee aan de slag volgend schooljaar.
In mijn vrije tijd ga ik regelmatig hardlopen. Ik verken graag nieuwe routes, ook tijdens vakanties.
Reizen is een andere hobby van mij, net als gezelschapsspellen spelen en afspreken met vrienden.
Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen.
Geniet van de zomervakantie en tot volgend schooljaar!
Juf Merel

vervanging
De vervanging van juffrouw Nellie voor haar zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt in het nieuwe
schooljaar ingevuld door Gemma Buchleitner. We willen juf Nicole en juf Silvia hartelijk danken voor
hun inzet in de huidige groep 5 de laatste weken van dit schooljaar.

gezocht!
Er heeft zich nog niemand aangemeld, daarom nog een keer de dringende vraag: Met ingang van het
nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een tweetal overblijfouders.
Wat houdt dit in: ondersteunen bij de lunch, daarna bij het buiten spelen
Hoe veel tijd kost het u: een uur per keer
Wat staat er tegenover: een vrijwilligersvergoeding.
Bent u degene/kent u iemand die ons enthousiaste overblijfteam wil komen versterken: u kunt zich
aanmelden bij Truus Slabbers: truus.slabbers@innovo.nl

ijsjes!
Onlangs werden alle kinderen door de Oudervereniging verblijd
met een heerlijk ijsje. Dat was met die hete temperaturen een
heerlijke frisse verrassing!

schoolkas
Opa Ger heeft er samen met de kinderen voor gezorgd dat er
volop geoogst kan worden! Er werden onder andere sla,
aardappelen, courgettes en tuinboontjes geteeld. Een aantal van
deze producten zijn inmiddels geoogst en heerlijk opgesmikkeld
door de kinderen. Opa Ger, weer heel hartelijk dank!

inloop en pauzes
Met ingang van het nieuwe schooljaar loopt vóór school niemand
van de leerkrachten meer buiten. De poort gaat om 08:15 uur
open en de kinderen komen vanaf 08:20 uur zelfstandig naar
binnen. Om 08:30 uur gaat de bel en starten de lessen. De pauzes
zijn weer als vanouds: 10:00-10:15 uur en 12:15-12:35 uur.

protocol
Na de zomervakantie blijft het huidige protocol wat betreft de
coronamaatregelen voorlopig van kracht. Dit betekent dat de aanwezigheid van volwassenen in of om
de school beperkt blijft tot hoogst noodzakelijke contacten, en alle bezoekers zich dienen te
registreren. De komst in school is steeds op afspraak c.q. op uitnodiging. Dit houdt ook in dat de
gebruikelijke kriebelronde aansluitend aan de zomervakantie niet doorgaat.

tranche
In oktober komt er weer een mogelijkheid om via school een Chromebook aan te schaffen. Tegen die
tijd ontvangt u meer informatie.

uitzwaaien
Op vrijdag 10 juli om 11 uur worden de kinderen van groep 8 uitgezwaaid. Uiteraard
zal dit weer op een ludieke wijze gebeuren. Ouders en andere belangstellenden zijn
van harte welkom, buiten de poort. Denkt u wel aan de anderhalve-metermaatregel? Wij wensen de kinderen van groep 8 een hele fijne vakantie toe, en veel
succes op hun nieuwe school!
De vakantie begint voor alle kinderen om 12:00 uur.

De school start weer op maandag 24 augustus om 08:30 uur.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!

