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bezoek
Onlangs kregen we bezoek van een aantal bewoners van zorgcentrum
Maartenshof. Na eerst genoten te hebben van een lekker kopje koffie of
thee, werd de schoolkas uitvoerig bewonderd. De bezoekers konden
veel vertellen over de groenten die ze in de kas aantroffen. Tot slot
werden ze verblijd met een tomatenplant die opa Ger speciaal voor hen
had gereserveerd. We hopen dat ze er veel tomaatjes van kunnen eten,
aan het “dieven” zal het niet liggen want dat dit moet om mooie tomaten
te krijgen dat wisten ze allemaal. Het was heel gezellig om hen op
bezoek te hebben.

politie
De kinderopvang is bezig met het thema “vervoer”. Daarom bracht onze overbuurman Sander van
Oost (papa van Thijn en Noud) een bezoekje aan de kinderen van de kinderopvang en van de
groepen 1 en 2. Niet met een gewone auto, maar omdat hij bij de politie werkt kwam hij met een
echte politieauto. Dit maakte toch wel indruk op de kinderen! Dank je wel Sander!

proefjesdag
Hoe leuk is dat! Groep 8 heeft een dag lang alleen maar
proefjes gedaan. Maarten Aalders (papa van Pim) is namens
het Vista College langsgekomen om laboratoriumtechniek te
promoten. Wist je dat je bijvoorbeeld DNA uit een kiwi kunt
halen? En dat de losse geuren in een parfum allemaal stinken,
maar dat ze heerlijk ruiken als je ze bij elkaar gooit? Ook
hebben de leerlingen hun eigen shampoo gemaakt. Ruik je
heerlijk geurende kinderen? Dan zijn het waarschijnlijk de
“groep achters” van de Triangel!

Optimist on tour
Groep 7 en 8 hebben een zeil-, sup- en kajakworkshop gehad
bij de Zeilschool in Roermond. Na een korte uitleg over hoe een
Optimist (kleine zeilboot) werkt, zijn de kinderen in de bootjes gestapt en voeren ze het water op. Ook
hebben ze korte uitleg gehad over hoe een sup en een kajak werkt. Ook daar stapten de leerlingen zo
op en voeren het water op. Een enkele leerling heeft helaas toch een nat pak gehaald, maar dat
mocht de pret niet drukken. Wij willen Optimist on Tour heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging!
De kinderen hebben een onvergetelijke dag gehad.

aanvang
We zien de laatste tijd dat veel kinderen al rond 8 uur op het schoolplein zijn. We willen u er op attent
maken dat er voor aanvang van de school geen toezicht is op de pleinen. Om 08:20 uur gaat de
eerste bel en kunnen de kinderen naar binnen lopen. Om 08:30 uur gaat de tweede bel waarna de
lessen starten.

schoolreis
Tot op het laatst bleef het spannend wat de weergoden ons zouden brengen op de dag van het
schoolreisje. Na overleg met het Steinerbos werd op het laatste moment de bestemming gewijzigd en
werd het Kinderstad Heerlen. Dat dit een goede keuze was bleek wel, de regen kwam op enkele
momenten met bakken uit de hemel. Het is fijn dat de Oudervereniging de kinderen weer een
schoolreis heeft kunnen aanbieden. Alleen al het samen in de bus zitten was een feest!

project
Onlangs was het even paniek in de groepen 1 t/m 3. Er waren geen leerkrachten in de groepen!
Juf Gerry en de stagiaires hebben de kinderen toen maar mee naar buiten genomen om te gaan
spelen. Daar bleek een tent te staan vol met slapende juffen. Ze wilden niet werken, ze gingen liever
kamperen! Na overleg hebben we besloten dat we dan gewoon op school een camping gaan maken.
Het werkplein en de klassen toveren we de komende weken samen met de kinderen om tot camping
met tentjes, een receptie, een frietkraam, een ijssalon en een campingwinkel. Alweer een leuk project
voor de kinderen om aan te werken.

aardappelen
Groep 6 heeft er dit jaar voor gekozen
om aardappelen te verbouwen in de kas.
En nu is het de tijd van de nieuwe
aardappelen! Wat is dan leuker om samen
met opa Ger de aardappels te schrappen,
te koken en tenslotte met een lekker
spekje erbij te bakken? De kinderen
hebben er van genoten!
Dank je wel opa Ger!

speeltoestel
Maandag 13 juni was er al vroeg flinke activiteit te bespeuren op het Ad Jeurissen plein. De reden
hiervan was het feit dat de werkzaamheden werden gestart om een nieuw speeltoestel voor de
kinderen te plaatsen. Het resultaat laten we u in een volgende nieuwsbrief zien!

studiedag
Morgen, woensdag 15 juni hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle kinderen vrij van school.

