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binnen lopen 
Het verzoek van de leerkrachten is om vóór school niet binnen te lopen. Zij willen zo snel mogelijk 

starten met de lessen. Uiteraard is er een uitzondering voor de ouders van de kleuters die net zijn 

ingestroomd. Wilt u contact met de leerkracht dan is het altijd mogelijk om een (telefonische) afspraak 

te maken na schooltijd. Ook kunt u altijd een mail sturen. Heeft u een ziek- of afwezigheidsmelding? 

Laat dit dan weten via ISY. Op deze manier kunnen we de rust binnen de school zo goed mogelijk 

bewaren. Wij gaan uit van uw medewerking.  
 

voorstellen stagiair 
Mijn naam is Tim Claessen. Ik ben tweeëntwintig jaar oud en doe de opleiding onderwijsassistent 

niveau 4 op het Gilde in Roermond. In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden en familie. Ook doe ik 

graag sporten! Ik kom gedurende het schooljaar stagelopen op deze school in groep 4, groep 4/5 en 

groep 5. Ik hoop op een tof jaar! 
 

studentennest Gilde Opleidingen  

Dit schooljaar bieden wij een warm welkom aan een twintigtal eerstejaars studenten 

(onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers) van de Gilde Opleidingen Roermond.  

Aan iedere groep is op woensdagochtend een stagiair gekoppeld. Het andere deel krijgt die ochtend 

theorie aangeboden. Na enige tijd worden de groepen gewisseld. Wij heten hen allen van harte 

welkom en wensen ze een fijne stagetijd toe.  
 

HiRO 

Inmiddels zijn wij gestart met de fysieke lessen van HiRO. Dit is een methode voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen waarbij ervarend leren centraal staat. Het doel van HiRO is om 

een veilig klimaat te waarborgen, waarin het kind fouten durft te maken, zich weet te uiten en waarin 

samenwerking met andere leerlingen goed verloopt. Judo is hiervoor het middel. We gaan met de 

kinderen de judomat op en zij krijgen allemaal een judo pak aan. De gymkleding trekken zij hieronder 

aan. De lessen worden verzorgd door een Entertrainer (=judotrainer), John Timmermans. 

In deze lessen gaat het erom dat de kinderen bewegende wijs met elkaar en met de waarden van de 

HiRO methode aan de slag gaan. Op motorisch vlak leren de kinderen om te stoeien en te vallen. Op 

het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling gaat het vooral om de groepsdynamiek en het 

creëren van een veilig pedagogisch klimaat. De lessen duren tot de herfstvakantie. Op dinsdag zijn 

de groepen 1a/2a, 1b/2b, 2/33 en 4 aan de beurt. Op donderdag de groepen 4/5, 5, 6, 7 en 8. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.triangel-linne.nl/


 
voetbal 
Woensdag 21 september lieten de voetballers van BS Triangel zich weer van de beste kant zien. 
Tijdens de inmiddels historische Solvay wedstrijd tegen Hubertus Herten werd gewonnen met 1-0! 
Ook de penalty’s werden op het conto geschreven van BS Triangel.  
Dit betekent dat de welverdiende bekers weer een jaar bij ons op onze school zullen staan.  
Top gedaan jongens en meisjes! 

 

 
 

studiedag  
Op woensdag 19 oktober (de laatste woensdag voor de herfstvakantie) is de school gesloten in 
verband met een studiedag voor de leerkrachten.  
 
 


