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NL DOET 
Helaas hebben we op onze oproep in de vorige Nieuwsbrief geen reacties mogen ontvangen. 

Daarom herhalen we dit bericht nog een keer: vrijdag 10 maart doet onze school mee aan NL DOET. 

Op deze ochtend wordt onder leiding van opa Ger het Ad Jeurissenplein opgeknapt door middel van 

schilderwerkzaamheden. Zo kunnen onder andere de goaltjes een opknapbeurt gebruiken en ook de 

lijnen van het voetbalveld zijn afgesleten. Het zou fijn zijn als u deze ochtend vrij kunt maken in uw 

agenda om opa Ger te komen helpen! Bent u hiertoe in de gelegenheid? Dan horen wij dit graag door 

middel van een mailtje naar truus.slabbers@innovo.nl 

 

volley 
De gymlessen staan drie opeenvolgende dinsdagen in het teken van volleybal. Er wordt voor de 

leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 een clinic gegeven door leden van VC Limax. 

 

Carnaval  
Over enkele weken is het weer zover: Vastelaovendj 

hingtj inne lóch! Groep 5 is al jaren de leverancier van 

het schoolprinsenpaar van BS Triangel.  

Daarom kreeg deze groep afgelopen vrijdag een 

gastles aangeboden van de enige echte Prins Michel 

1 van de Kwekkerte. Aan de hand van deze les werd 

door juffrouw Nellie een quiz gemaakt voor de hele 

groep 5. Aanstaande vrijdag volgt een spannende 

quiz voor alle leerlingen van de beide groepen 5. 

Aansluitend wordt door middel van loting het 

prinsenpaar uitgeroepen in het bijzijn van alle 

leerlingen van de school. De voorbereidingen zijn al 

in volle gang. Zo heeft Marij Hendrickx 

(www.muraccent.nl) de borden die bij het prinsenpaar 

in de tuin komen te staan weer opgefrist. Dank je wel 

Marij     . En opa Ger dank je wel voor het vernissen 

van de borden!      

 

gevraagd 
Voor een knutselactiviteit tijdens de komende serie creamiddagen zijn wij op zoek naar lege cd’s 

(zonder opdruk). Ook zoeken we nog lege kartonnen rollen van het formaat keukenrol. Zou u ons 

hiermee kunnen helpen? Met dank! 
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voorlezen 
Woensdag 1 februari kwam wethouder Carla Peters in het kader van de Nationale 

Voorleesdagen voorlezen voor de groepen 1, 2 en voor de kinderen van de 

peutergroep. Het was leuk om de reacties van de kinderen te horen. Op de vraag 

wat je doet als je bij de gemeente werkt kwamen onder andere de volgende 

reacties: 

- “dan help je de burgemeester” 

- “dan maai je het gras” 

Wethouder Peters las voor uit het boek Maximiliaan Modderman. Het was weer 

een erg leuke activiteit! 

 

 

studiedag 
Op donderdag 23 maart is de school gesloten in verband met een studiedag voor de leerkrachten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


