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Kkriebelssss
Eindelijk was het zover, de voorstelling van Kriebelssss.. Deze voorstelling zou gegeven worden in
maart, in de aanloop naar de Week van de Lentekriebels maar kon toen niet doorgaan. Alle kinderen
hebben genoten van Annemarieke en Robbie die verliefd op elkaar werden. En de knuffelcirkel werd
geïntroduceerd: iedereen heeft een cirkel om zich heen, waar hij /zij sommige mensen wil toelaten,
maar anderen juist of liever niet! Ook in het nieuwe schooljaar wordt dit onderwerp weer opgepakt, in
maart staat weer een Week van de Lentekriebels gepland. En of het duo Luf en You ook daar weer bij
is??? De tijd zal het leren.

Creaweek
Vorige week stond weer in het teken van het knutselen. Het thema was dit keer “Afrika”. Wat zijn er
weer mooie dingen gemaakt. Kijk maar even naar de foto’s!

fotograaf
Voor op de kalender: op maandag 13 september komt de schoolfotograaf. Wilt u er voor zorgen dat u
op deze dag geen afspraken maakt bijvoorbeeld bij de tandarts of dokter? Er kan namelijk geen
inhaaldag gepland worden.

Smaaklessen
Gisteren en vandaag heeft iedereen de tweede Smaakles gehad. Voor de groepen 1 tot en met 5
gingen de lessen over mais; hoe groeit mais, waar zit het overal in? We hebben producten geproefd
of er mais inzat en als afsluiting hebben we popcorn gemaakt. Voor de groepen 6,7 en 8 gingen de
lessen over eieren: het blije ei. Welke verschillen zijn er te ontdekken bij biologische en gewone
eieren? Tot slot werd er lekkere eiersalade gemaakt. Erg leerzaam allemaal! Volgende week krijgen
alle groepen de derde en tevens laatste Smaakles van dit schooljaar.

alternatieve schooldag
Volgende week vrijdag 9 juli is het zover, de alternatieve schooldag! Omdat het schoolreisje ook dit
jaar niet door kan gaan is er een mooi alternatief bedacht: Wonderland Entertainment Groep komt
voor alle kinderen een programma verzorgen. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) organiseren zij een
heel erg leuk ochtendprogramma van 8.30-12.00 uur. Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) hebben zij
een giga-gaaf middagprogramma van 13.00-15.30 uur. (let op: einde schooltijd is een uurtje later die
dag!). Wij wensen alle kinderen een mooie dag toe!

bedankje
Woensdag werden we verrast door een bezoekje van een aantal medewerkers van de Maartenshof.
Om de waardering voor de samenwerking tussen de Maartenshof en BS Triangel uit te spreken,
boden ze ons een spellenpakket aan met daarin allemaal spelletjes uit de “oude tijd”. Ook wij
waarderen de samenwerking met de Maartenshof en hopen dat we in het nieuwe schooljaar de draad
weer op kunnen en mogen pakken om samen activiteiten te organiseren. Leuk voor jong en oud!

