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Sint
Hij is alweer terug naar Spanje, maar wat vonden wij het gezellig dat hij ook BS Triangel een
bezoekje bracht. Geheel passend bij het lopende project van de kleutergroepen (boer Boris) bezocht
hij onze school op een tractor. Helemaal Corona-proof en erg leuk! De dinsdag van te voren was er
voor alle kinderen weer Pietengym georganiseerd in de gymzaal. Klauteren, klimmen, alles was
mogelijk voor de Pietjes-in-de-dop! In de groepen 5, 6, 7 en 8 werden met enige vertraging surprises
verzorgd, dit staat altijd garant voor een gezellige activiteit.

Boer Boris arriveert
met de Sint en zijn Pieten

Op deze foto straalt Dex Blom het plezier uit dat
we met de Pietengym willen bereiken!

ouderbijdrage
Dit jaar wordt weer voor alle kinderen die de school bezoeken op 01-01-2022 door de
Oudervereniging een ouderbijdrage gevraagd van €17,50 (dit is exclusief €0,50 administratiekosten
per transactie). De inning van de bijdrage vindt zoals altijd plaats via ISY. Het geld van een eventuele
schoolreis zal later worden geïnd.

gezinsuitbreiding
In deze donkere dagen is het fijn om goed nieuws te brengen: U, (samen met Nit de huis- en
troeteldiertjes van Unit 7 & 8) heeft gezorgd voor gezinsuitbreiding.

meet:
UNO

U2

Üç (3 in het Turks)

UB 40

gegevens
Na de Kerstvakantie krijgen alle oudste leerlingen van een gezin een zogenaamde leerling stamkaart
mee naar huis. Hierop staan de gegevens van het gezin zoals wij ze in het leerling systeem hebben
staan (denk aan NAW gegevens, telefoonnummers van de ouders, noodnummers etc.) Aan u de
vraag om deze gegevens te controleren. De kaarten mogen hierna (eventueel gecorrigeerd en/of
aangevuld) weer terug naar school zodat wij alle actuele informatie in ons bezit hebben.

Namens het team van BS Triangel wensen wij u:

