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Onze kerstbrief 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Het jaar 2019 is bijna om……..  
Vandaag was de laatste schooldag van het jaar 2019. De tijd vliegt voorbij! Op 22 december is het 
zonnewende; de dagen zullen langzaam “langer” worden. We gaan weer naar het licht!   
Op school hebben we een periode van gezellige drukte achter de rug. De Sint is terug naar Spanje. 
Vandaag hebben we het kerstfeest met elkaar gevierd. En ná de kerstvakantie, die morgen al start 
(vrijdag 20 december), komt u weer in een opgeruimde school. We gaan ons dan klaar maken voor 
de periode van de LVS (= leerlingvolgsysteem) midden-toetsen.   
Hieronder leest u een kort verslag van wat er de afgelopen 3 weken heeft plaatsgevonden op onze 
school en wat de plannen zijn voor de tweede helft van het schooljaar.   

 
Op 5 december…..  
….hebben alle leerlingen Sinterklaas verwelkomd op het plein van het hoofdgebouw. Groot en klein 
waren vol verwachting! De Sint kwam dit jaar té laat aan; hij had zich verslapen! Gelukkig was er nog 
tijd genoeg om Sinterklaas goed in het zonnetje te zetten; een aantal kinderen heeft op het podium 
gedanst en gezongen voor de Goedheiligman. En er werd volop gestrooid door de roetveeg Pieten.   
Terug in de klas is het feest voortgezet. Cadeaus en surprises zijn uitgepakt en de hulpouders 
schonken een drankje in en zorgden tevens voor een gezonde traktatie. Per toerbeurt konden de 
groepen in het Amfitheater de Sint vermaken met toneelstukjes, muziek en heel veel zingen. Een 
fantastische sfeer!   
 
Via deze weg danken wij de klassenouders, hulpouders, leden van de ouderraad en onze event 
manager Noortje, voor de grandioze dag. Dank ook aan de collega’s op school die ervoor gezorgd 
hebben dat alle activiteiten goed voorbereid zijn en uitgevoerd. Chapeau! En laten we niet vergeten 
dat de gezelligheid in deze tijd van het jaar vooral gemaakt wordt door de kinderen zelf!   

 
En toen werd het Kerst op onze school!  
De dag na het sinterklaasfeest is de school versierd met prachtige kerstdecoraties. In de beide 
gebouwen zorgde dat voor de zo bijzondere magische kerstsfeer. Her en der een kerstboom met 
verlichting, guirlandes, de grote kerststal in het hoofdgebouw en kerstballen aan het plafond.  
Meester Hans Fonck heeft in bijna alle groepen verteld over het kerstverhaal en de kinderen van de 
groepen 1/2 kregen zijn uitleg bij de grote kerststal. Inmiddels is dit een mooie traditie geworden op 
onze katholieke school.   
Woensdagavond 18 december vond het jaarlijkse kerstdiner plaats op school. De heerlijkste 
gerechten werden door de kinderen meegebracht. Thuis met liefde gemaakt….of gekocht in de 
winkel! Dat maakt niet uit. De kinderen hebben gesmuld. Zij en onze collega’s waren gekleed op hun 



 

 

kerst-best. Buiten konden de ouders gezellig bijkletsen onder het genot van een glaasje glühwein en 
een broodje knakworst, verzorgd door leden van de ouderraad.   
Donderdag 19 december hebben we in de klas kerstfeest gevierd. In beide gebouwen was het op-en-
top gezellig. De kerstbomen brandden en de collega’s hadden allerlei activiteiten georganiseerd met 
het thema kerstfeest. Die dag startte ook de welverdiende kerstvakantie. Twee weken genieten van 
de feestdagen en de vrije tijd.     
De Urbanuskerk in Bovenkerk speelt ieder jaar een bijzondere rol tijdens de kerstviering op onze 
school. Echter, we kunnen de kerk helaas nog niet te bezoeken. De groepen 6 en 8 hebben wel de 
kerststal naast de kerk bezocht. Meester Theo las op dat moment het kerstverhaal voor. Volgend 
jaar weer ín De Urbanus tijdens de viering? We kruisen onze vingers.   

 
Wist u dat het kerstverhaal…..  
…..pas echt eindigt met het vieren van Drie Koningen. Na 31 december is de kerstboom weer uit de 
meeste huizen verdwenen. Maar de kerststal met de beelden kunt u laten staan tot en met 6 
januari. De kerststal is namelijk pas echt compleet als de Drie Koningen, Casper, Balthasar en 
Melchior, met hun cadeaus zijn gearriveerd. Een mooie afsluiter van dit twee duizend jaar oude 
verhaal.   

 
En dan breekt 2020 aan…..  
Het tweede decennium in het millennium! Zoals eerder geschreven: de tijd vliegt. Kunt u zich nog de 
millenniumwisseling van het jaar 2000 herinneren?   
Voor het tweede gedeelte van dit schooljaar hebben we het volgende in petto. De kinderen van de 
groepen 8 gaan zich voorbereiden op het afscheid van De Triangel en maken zich klaar voor de grote 
overstap naar het voortgezet onderwijs. Techniek blijft prominent op de roosters staan van de 
verschillende groepen. Mad Science komt ook weer naar onze school. Let u op de nieuwsbrieven van 
januari en februari. De Triangelviering zal nog twee keer de revue passeren. De thema's zijn dan: 
carnaval en de zomer. Dit schooljaar organiseren we bovendien de tweejaarlijkse sportdagen. Een 
sportief hoogtepunt, vinden wij zelf. Medio februari ontvangt uw kind het eerste rapport en volgen 
aansluitend de rapportgesprekken. Wilt u tussendoor de leerkracht even spreken? Maakt u dan een 
afspraak voor een moment ná 15:00 uur.   
Tja, en ondertussen gaan wij verder met dat wat we enorm leuk vinden om te doen: onderwijs 
geven aan onze kinderen!  

 
Digitale ontwikkelingen op school? Een nieuwe website in de maak en Parro  
In de lente van 2020 zullen wij een nieuwe website lanceren. Bovendien zullen wij onderzoeken of 
we verder gaan met Social Schools of dat we overstappen naar Parro, het communicatiesysteem dat 
gelieerd is aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Houdt u de berichtgeving hierover goed in de 
gaten.   

 

 



 

 

Vrijdag 3 januari 2020  
Op die dag krijgt u een verzoek, via Social Schools, om uw kind zondag 5 januari 2020 thuis te 
controleren op luizen. Vindt u iets? Wilt u dat de volgende dag doorgeven aan de juf. Dit scheelt de 
luizenmoeders ongelooflijk veel pluiswerk. Heeft u nog vragen over de luizenpluis? Als het goed is, is 
één van de ouders/verzorgers in de groep van uw kind aanwezig geweest bij de 
informatieochtenden op 13 en 20 november.    
 
Grote dank!  
Deze laatste nieuwsbrief van het jaar leent zich er uitstekend voor om alle collega’s, ouders, 
verzorgers, klassenouders, leesouders/grootouders, TSO-medewerkers, (vrijwillige) schoonmakers, 
biebouders, onze webouder, onze vertaalster, de leden van de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad HEEL HARTELIJK TE DANKEN VOOR HUN GROTE INZET EN BETROKKENHEID. 
WIJ WAARDEREN DAT ENORM!  

 
Een toast op het nieuwe jaar   
Rest ons nog u allen prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe te wensen. En voor het 
jaar 2020: veel gezondheid, liefde en geluk. Geniet u samen met uw gezin en familie van de 
welverdiende kerstvakantie. Tot maandag 6 januari 2020!  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het team,  

 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nieuwe leerlingen op onze school   
Wij wensen alle nieuwe kinderen, die in december 2019 zijn gestart op onze school, een fijne en 
leerzame tijd. Welkom op De Triangel 

 
Bericht van de medezeggenschapsraad (MR)  
Op de website van school, https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggenschapsraad/, vindt u 
het jaarverslag 2018-2019 van de MR.   
  
Gezocht: vertaler/ster Nederlands - Engels  
Aan het eind van dit schooljaar zal mevrouw Sian Schneider stoppen met het vertalen van de 
informatiebrief en vele andere documenten in het Engels voor onze school. Haar jongste kind zit in 
groep 8 en gaat na de zomervakantie naar de middelbare school. We zullen Sian enorm gaan missen 
als onze vaste vertaalster. Met haar vertalingen bereiken we onze anderstalige ouders/verzorgers en 
dat zorgt voor een grotere betrokkenheid van deze groepen bij onze school. Wij vinden dat enorm 
belangrijk!  
Mocht u een goede schriftelijke kennis hebben van de Engelse taal en wilt u op vrijwillige basis 
regelmatig voor ons documenten (o.a. de maandelijkse informatiebrief) vertalen, dan verzoeken wij 
u contact op te nemen met Theo Bestman.   
 
Belangrijk voor uw agenda  

 De voorjaarsvakantie start op vrijdag 14 februari 2020 en duurt tot en met vrijdag 21 
februari 2020.  
 De kinderen zijn vrij op:  

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag en maandag 13 april: Tweede paasdag  
 De meivakantie duurt dit schooljaar twee weken en start op: maandag 27 april en eindigt op 
vrijdag 8 mei.   
 Donderdag 21 mei is het hemelvaartdag. Deze dag en de dag erna, vrijdag 22 mei, zijn de 
kinderen vrij.   
 Vrijdag 29 mei is een vrije dag en maandag 1 juni: tweede pinksterdag. Een lang weekend 
dus.   
 De zomervakantie start op maandag 6 juli en duurt tot en met zondag 16 augustus.   
 

Geniet van deze vrije dagen!  
De regels bij het opnemen van extra verlofdagen vindt u op: 
https://detriangel.net/school/schoolgids/ , bladzijde 26.  
 
 
 
 

https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggenschapsraad/
https://detriangel.net/school/schoolgids/


 

 

Mad Science komt weer op de Triangel met te gekke nieuwe lessen!  
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 24 februari 2020 voor de 
leerlingen van groep 6 t/m 8 en op 26 februari 2020 voor de leerlingen van groep 3 t/m 5, kunnen 
alle leerlingen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.   
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die 
al eerder hebben meegedaan.  
De cursus is op donderdag om 15:15 u vanaf 26 maart 2020 voor de kinderen uit groep 3 en 4 en op 
donderdag om 15:25 u vanaf 28 mei 2020 voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De lessen duren 
een uur.   
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en 
techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper!   
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en 
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij 
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven voor groep 3 en 4 kan 
t/m 18 maart 2019 en voor de groepen 5 t/m 8  t/m 6 mei 2020. Schrijf alvast in op 
nederland.madscience.org  

 
De volgende nieuwsbrief  
wordt op vrijdag 31 januari 2020, via Social Schools verstuurd.  
 
Op de volgende bladzijde…..leest u verder?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
De koningsster 

 
Een ster keek naar de aarde 

En zei: weet je wat ik zie? 

Ik zie beneden koningen 

Niet één, niet twee, maar drie. 
 

Ze willen vast naar ’t kindje 

om cadeautjes te gaan geven 

maar ze moeten niet verdwalen 

dus ik wijs de weg wel even. 
 

Kom maar mee, drie koningen 

ik geef de richting aan 

als je me volgt, zie je vanzelf 
de weg die je moet gaan. 

 

Zo bracht de ster ze keurig 

naar het kindje - klein en teer 

en knielden de drie koningen 

voor de kribbe neer. 
 

En toen de koningen allang 

weer weg waren gegaan 

bleef die mooie gouden ster 

stralend aan de hemel staan. 

 

 


