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bijdrage
De Oudervereniging heeft al van veel kinderen de ouderbijdrage mogen ontvangen, waarvoor hartelijk
dank. Bent u nog niet in de mogelijkheid geweest om de ouderbijdrage te voldoen, dan vragen wij u
deze te voldoen. Het betreft hier €17,50 per leerling (exclusief €0,50 administratiekosten per gezin).
Dit kan via het betaalverzoek dat in ISY voor u klaar staat. De mogelijkheid hiertoe bestaat tot 25
februari aanstaande. Met dank namens de Oudervereniging!

oudergesprekken/rapport
In de laatste twee weken voor de Carnavalsvakantie vinden de eerste voortgangsgesprekken van dit
schooljaar plaats. Inmiddels is de inschrijving hiervoor via ISY geopend. De kinderen van de groepen
3 tot en met 8 krijgen hun eerste rapport mee op donderdag 24 februari, de kinderen van de groepen
1 en 2 krijgen hun portfolio mee voordat de oudergesprekken plaats vinden.

Hoe?Zo!Show!
De groepen 5, 6 en 7 kregen een uitnodiging om een
voorstelling bij te wonen van de “Hoe?Zo!Show” in de ECI
cultuurfabriek in Roermond. Deze show is een interactieve
wetenschaps-spel show waarin jonge wetenschappers live
op het podium vragen van nieuwsgierige kinderen
beantwoorden in een race tegen de klok. Lukt het de
wetenschappers om de vragen van de kinderen snel genoeg
te beantwoorden? Of blijken de vragen van de kinderen te
moeilijk voor deze knappe koppen?

Carnaval
Dit jaar kunnen we eindelijk weer carnaval vieren "oppe Triangel ".
Maandag 14 februari zullen Rob en Tim van carnavalsvereniging de Kwekkerte een vastelaovesles
verzorgen in groep 5.
Dinsdag 15 februari zal juffrouw Nellie aan de hand van een carnavals quiz onze nieuwe schoolprins
en schoolprinses bekend maken. Meester Jeroen zal als oud-prins van de Louvermen uit Buchten,
het aftreden van prins Stijn en prinses Lyndi verzorgen en het nieuwe prinsenpaar Triangel 2022
uitroepen. Via Teams kunnen de andere groepen deze traditie mee beleven.
Vrijdag 25 februari mag iedereen verkleed naar school komen. Alle groepen hebben een eigen
programma in de klas. De schoolprins en -prinses zullen alle groepen bezoeken en een verrassing in
ontvangst nemen. Alle leerlingen krijgen chips en drinken aangeboden.
Het programma van de groepen 1-2-3 is afwisselend: in de klas, schminken op het werkplein en
hossen in de speelzaal.
Rond 11.30uur starten de groepen 4 t/m 8 een korte optocht vanaf school, langs de Maartenshof en
terug via de Grotestraat met zoals gebruikelijk de "prinsenwagen" als afsluiter. Publiek is welkom
langs de route.
Einde programma 12.00uur, start carnavalsvakantie!

