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Noteer in uw agenda!
Digitaal bezoek Sinterklaas
woensdag 1 december 2021
Kerst-chocolade-actie levering
SBO Bernardus
maandag 13 december 2021

Disco
DJ ✅
Zaal ✅
Uitnodigingen ✅

Chips en limonade ✅
Versieringen ✅
Blije kinderen ✅✅

Lets Party!.....
Waar is dat feestje? Hier… hier… Waar is dat Fee…
©¥ $©| @
Pffff....
Wij waren er helemaal klaar voor en ook aan het enthousiasme
van de kinderen ontbrak het niet. Het was dan ook een hele
moeilijke beslissing, maar we willen niks liever dan dat onze
kinderen in deze moeilijke tijd gewoon naar school kunnen blijven
gaan.
Weet dat wij het enorm CHIPS vinden dat de disco niet door
kon gaan! Maar voor ons geldt: van uitstel komt geen afstel!
Oudervereniging BS Triangel
Oudervereniging SBO Bernardus

… de plusgroep is een groep
Voor kinderen die de lesstof te makkelijk vinden of heel snel klaar zijn met de opdrachten.
Daarvoor is de plusgroep, onder leiding van juffrouw Susanne (Swelsen). Zij geef de kinderen
van de plusgroep extra opdrachten zodat ze zich niet gaan vervelen. De opdrachten voor de
oudsten zijn filosoferen, het huis van de toekomst. Zij moeten een gebouw bouwen dat een
soort miniatuur is. Op de website van La Luna staan opdrachten verdeeld over verschillende
thema’s. Voor de jongsten, zij moeten een miniatuur brug bouwen. Hierbij gebruiken ze Kapla
en ook de website van La Luna voor opdrachten.
Ik vind de plusgroep persoonlijk heel leuk,
Ons leerling-redactie-lid, Geneviève!
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Vormsel
Beste ouders en verzorgers van de vormelingen in groep 8,
Graag delen wij jullie alvast mede, dat 25 januari a.s. de ouderavond plaatsvindt voor de
ouders van de vormelingen.
I.v.m. de coronamaatregelen hanteren we 1.5 m afstand. In de kerk wordt steeds een bank
over geslagen. Tijdens het lopen graag een mondkapje dragen.

30 november 2021
Schooljaar 2021-2022

Noteer in uw agenda!
Digitaal bezoek Sinterklaas
woensdag 1 december 2021

De ouderavond is gepland op 25 JANUARI 19.30 in de kerk te Gulpen.
Het vormsel is op 9 JULI om 19.00u te Gulpen.
We hopen u dan allemaal te mogen ontmoeten.
Veel groetjes,
namens deken P. Bronneberg,
Marie-José Degens mjcadegens@gmail.com

Schoolfotograaf
Vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen heeft de schoolfotograaf vertraging
opgelopen.
Wij verwachten dat we volgende week de inlog-briefjes kunnen uitdelen.
U kunt dan inloggen en foto's bestellen.
Extra service vanwege de vertraging:
De korting heeft de fotograaf voor ALLE kinderen alvast verrekend, dus er zit geen tijdsperiode
meer aan de korting gekoppeld.
Daarnaast zullen de foto's op het thuisadres worden afgeleverd in plaats van op school.
Dankzij deze service zorgt de fotograaf ervoor dat u de foto's vóór de feestdagen in huis heeft.
Dat is in ieder geval het streven!

Foto van Johan de Wit schip
Johan de Wit is de schip waar William v/d Geest/(Joep z'n vader) laatst op geweest was.
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Afsluiting Kinderboekenweek thema beroepen unit 3D
Joep en een paar klasgenoten uit unit 3D vertellen over een bijzonder bezoek in oktober 2021:
Vader van Joep (unit 3D) gaat vertellen over zijn beroep.
De vader van Joep werkt bij de marine. De marine is een soort leger dat op het
water en land werkt om ons land te beschermen. Soms kan het gevaarlijk werk zijn, want ze vechten in het ook in andere
landen om het daar veilig te maken.

Foto van Johan de Wit schip
Johan de Wit is de schip waar William v/d Geest/(Joep z'n vader) laatst op geweest was.
Missen:
William vd Geest zegt ook dat hij z'n kinderen, vrouw, familieleden mist en dat hij daardoor onderweg op het schip wel
eens verdrietig is daardoor is hij gestopt met varen dat hij zijn familie niet hoeft te missen.
Maar hij heeft wel een hele leuke nieuwe baan waar hij nog moet studeren en toch dingen kan betekenen voor ons land.

Afsluiting Kinderboekenweek thema beroepen unit 3C
In unit 3C ging het van ober naar kok naar de beautysalon!

De Gouden Pen!
Wie ben je en welke rol/relatie in/tot onze scholen heb je?
Ik ben Nicole Trautmann-Beckers, nu nog leerkracht van groep 8. Ik ben in 1990 afgestudeerd en heb toen 2 jaar op de
Triangel vervangen. Daarna heb ik ongeveer 12 jaar in Eys gewerkt. En inmiddels alweer 18 jaar geleden weer terug naar
Gulpen. In de beginjaren heb ik vooral les gegeven aan de instapgroep, daarna vele jaren groep 4 en de laatste jaren de
bovenbouw. Mijn voorkeur ging uit naar groep 8, een heel leuke leeftijd! Voor mij betekende dat dat ik mezelf kon zijn, ik
kon op een volwassen manier met de kids praten en omgaan.
Misschien is het u opgevallen dat ik in de verleden tijd geschreven heb. Dat komt omdat ik aan de laatste weken op de
Triangel bezig ben. Ik heb al enkele jaren de wens om iets voor mezelf te gaan doen. Na in het klein gestart te zijn met
allerlei creatieve activiteiten en later een tweedehands merkkleding winkeltje aan huis, trek ik nu de stoute schoenen aan.
Vanaf het komende voorjaar open ik een modezaak voor dames met een maatje meer op de Rijksweg in Gulpen. Heel
anders dan het onderwijs, maar ik heb er ontzettende zin in!
Wat vond jij vroeger het leukste op school?
Oei, dat is al heel lang geleden. Zo heb ik nog op een echte meisjesschool gezeten hier in Gulpen. Het gebouw stond op
de plek waar nu de GGD in de kindercirkel is gestationeerd. Afschuwelijk vond ik het toen ik naar de brugklas moest….die
jongens waren zo kinderachtig. Ik heb daar heel lang aan moeten wennen.
Mijn favoriete vak was rekenen (en later ook wiskunde), maar ook voor spelling had ik vaker een 10 op mijn rapport.
Tekenen en knutselen vind ik nu nog steeds heel leuk. Het minst interessante vond ik geschiedenis, dat is nu nog steeds
zo.
Wat is je lievelingseten, kleur, hobby’s?
Ik denk dat dat in de hele bovenbouw wel al bekend is…..ik hou heel erg van chocola! Net zoveel als dat Susanne, mijn
duo-partner van chips houdt.
Italiaans eten is wel mijn favoriet, maar voor een lekker biefstukje mag je me ook wakker maken.
Van thuis uit was ik gewend om aardappelen, groenten en vlees te eten. Maar omdat mijn dochters daar niks aan vinden,
wordt dat weinig thuis gekookt. Overigens ben ik geen kookwonder en staat mijn man meer achter het fornuis dan ik zelf.
Een echte lievelingskleur heb ik niet. Ik merk dat nu bij de inkoop van de kleding, ik hou van bonte kleuren, maar ook van
zwart.
Toen ik nog meer tijd had las ik heel graag een boek, knutselde ik veel. Ook werd in ons huis meerdere keren per jaar het
interieur veranderd, nieuw verfje op de muur. Ik zou het vreselijk vinden om jaren lang alle meubels op dezelfde plaats te
hebben staan. Wanneer je dat meerdere keren per jaar verandert, heb je het idee dat je in een ander huis woont, denk ik
dan. Helaas stonden in de klas ook vaak alle meubels regelmatig op een ander plekje en zal Susanne blij zijn dat ze daar
van af is
!
Ik wil deze gelegenheid gebruiken om een afscheidswoordje te schrijven. Daarin wil ik alle collega’s, ouders en kinderen
bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Vooral Susanne, al een aantal jaren mijn vaste duopartner,
wil ik graag extra bedanken. Wij voelden elkaar heel goed aan en hoefden elkaar maar aan te kijken om te weten wat we
dachten. Dat was vooral heel handig tijdens adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt, maar voor mij gaf het de laatste tijd niet meer zo veel voldoening. Er komt
zoveel meer bij kijken in het onderwijs, dat ik me regelmatig afvroeg: Is dit nog wel waar ik ooit voor geleerd heb? En ja,
als je dan al 55 jaar bent heb je twee keuzes: nog minstens 12 jaar in het onderwijs blijven of de kans grijpen om iets
nieuws te beginnen. En we zien wel wat de toekomst brengt!
De Gouden Pen gaat door naar juffrouw Mirka!
Groetjes Nicole

