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Tuincentrum Triangel
Het werkplein en de klassen van de groepen 1, 2 en 3 zijn veranderd in een tuincentrum! De kinderen
kunnen in het tuincentrum zelf als medewerker werken en als klant spullen “kopen” en “afrekenen“ bij
de kassa. Ook konden de kinderen in het echt zien hoe het in een tuincentrum is, want ze bezochten
allemaal tuincentrum Stox. Wat verkopen ze daar, wie werkt er, wat moeten ze doen? Als kers op de
taart stond er een tuktuk van Stox op het werkplein. Wat een leuk project!

Koningsspelen
Aanstaande vrijdag 22 april is het eindelijk weer zover:
de Koningsspelen! Het thema van dit jaar is: “voel je fit”.
Deze dag wordt geopend met een gezellig ontbijt. Daarna wordt
de dag geopend door middel van een gezamenlijk dansje dat
wordt voorgedaan door groep 7. Daarna zijn er voor de groepen
3 t/m 8 diverse activiteiten: tennisclinic, voetbalclinic, stormbaan
en een Levend Stratego in de Linner Weerd. De groepen 1 en 2
krijgen een spellencircuit in en om de school aangeboden. We
hopen op goed weer en we gaan er samen een leuke dag van
maken!

PalmPasen
Op vrijdag 8 april (de vrijdag vóór PalmPasen) hebben de kinderen van groep 7 met een aantal
leerlingen uit groep 8 voor alle 28 bewoners van de Maartenshof een Palmbessem gemaakt.
Alle ingrediënten die bij zo’n Palmbessem horen waren aanwezig: eieren (sommigen met een
Paasboodschap van de kinderen erin verstopt), mandarijnen, pel pinda’s, rozijntjes en een
broodhaantje. De kinderen (en later op de ochtend ook de bewoners van de Maartenshof) kregen
uitleg over de betekenis van al deze ingrediënten. Het was een erg leuke activiteit!

CITO
Vandaag, 20 april en morgen, 21 april nemen de kinderen van groep 8 deel aan de Centrale
Eindtoets (CITO). Dit zijn altijd spannende dagen. We wensen hen veel succes toe!

Allemaal Blaasmuziek
De leerlingen van de groepen 3 en 4 kregen onlangs het project “Allemaal Blaasmuziek” aangeboden.
Ze volgden met veel enthousiasme de lessen van juf Janne. Dit project werd afgesloten met een heus
optreden samen met Harmonie Lentekrans in de Harmoniezaal. Aan de reacties te horen was het een
goed geslaagd optreden en hebben de kinderen (en de leden van de harmonie) er veel plezier aan
beleefd!

Kinjer OLS
Het was twee jaar stil op het OLS-front, maar gelukkig mogen en kunnen we de draad nu weer
oppakken. Op dinsdag 28 juni nemen de leerlingen van groep 6 deel aan het Kinjer OLS te Meijel.
De voorbereidingen starten meteen na de Meivakantie met een presentatie door Merijn Bevers van
Schutterij en Drumband Sint Martinus. Daarna worden de rollen verdeeld en kunnen we echt van
start. We gaan ervan uit dat het een mooie ervaring voor de leerlingen wordt!

EU-Schoolfruit
Deze week is de laatste levering van het EU-Schoolfruit programma. Na enkele maanden genoten te
hebben van het diverse aanbod van dit programma, nemen de kinderen na de Meivakantie weer op
alle dagen zelf fruit/groente mee van thuis. Een woord van dank aan de snijouders die er steeds weer
voor zorgden dat alle klassen werden voorzien van gesneden fruit.

eitje
Op de woensdag voor Pasen werd in alle groepen weer de eiertikwedstrijd
gehouden. Het was mooi weer, een ideale gelegenheid om de finale
buiten te spelen. Uiteindelijk werd Lynn Vaesen uit groep 1a/2a de
eiertikkampioen van BS Triangel!
Op dezelfde dag ging het groep 2 gedeelte van groep 2/3 naar de
Maartenshof om daar samen met de bewoners eieren te zoeken.
Twee erg leuke Paasactiviteiten op één dag: “eitje”

kriebelen
Op maandag 9 mei, aansluitend aan de Meivakantie, worden alle kinderen
weer gekriebeld. Wilt u ervoor zorgen dat de haren van uw kind(eren) de
avond van tevoren worden gewassen, er deze maandag geen gel wordt
gebruikt en de meisjes de haren niet invlechten? Met dank namens het
kriebelteam!

gesloten
In verband met de Meivakantie is de school gesloten van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei.
Resterende vrije dagen dit schooljaar:
• Donderdag 26 en vrijdag 27 mei (Hemelvaart)
• Maandag 6 juni (Pinkstermaandag)
• Woensdag 15 juni (studiedag leerkrachten)
• De zomervakantie begint dit jaar op vrijdag 22 juli om 12 uur voor alle leerlingen

