TRIANGELNIEUWS
Nieuwsbrief van CBS De Triangel
Weth. Olthoflaan 4B, 9902 LB Appingedam 0596 680023
www.cbstriangel.nl directie.triangel@noordkwartier.nl
05-12-2018

We willen dat
pesten stopt!

KiVa regel van de maand december: "We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal”)
(Thema "Communicatie”)
Sinterklaas heeft vandaag een bezoek
gebracht aan de groepen van CBS De
Triangel. Hij was gelukkig weer helemaal
beter. Het was een geweldig feest met
snoepgoed, cadeautjes en gezelligheid. Om
13.15 uur hebben we de Sint en Pieten
uitgezwaaid en gedanst en gezongen!

Aan alle ouders en verzorgers,
Op donderdag 20 december willen we een kerstbrunch organiseren van 11.00 uur tot
12.30 uur. Hierbij willen wij graag de hulp vragen aan de ouders om iets lekkers te maken
zoals kleine hapjes, of drinken mee te geven voor de klas.
Vanaf 6 december hangt er bij iedere klaslokaal een opgavelijst. Hierop kunt aangeven
wat u gaat maken en zal er een lijst hangen waarop staat hoeveel drinken er per klas
nodig is, als deze lijst vol is zal deze weg gehaald worden.
Wij hopen dat er genoeg animo voor is en dat de kinderen een gezellige kerstbrunch
hebben. Alvast bedankt.
Kerstcommissie OR De Triangel
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Naschoolse activiteit sportmix; een overzicht!
Voor deze activiteit hoeft u uw kind niet van tevoren aan te melden. Tegen betaling van 1
euro bij juf Anne Marije kan uw kind deelnemen.
De activiteiten zijn als volgt:
Donderdag 6 december
Stoeispelen
Donderdag 13 december
Blikspuit
Groep 3 t/m 5 van 14.45-15.30 uur (na schooltijd staat er voor deze kinderen ranja klaar
in de centrale hal)
Groep 6 t/m 8 van 15.45-16.30 uur

Aanwezigheid Liza Stefes (intern begeleider):
Donderdag 6 december
- hele dag
Vrijdag 7 december
- middag
Dinsdag 11 december
- hele dag
Woensdag 12 december
- hele dag

Schoolfruit
Een gezond tussendoortje voor de ochtendpauze! Op deze dagen hoeft uw kind voor de
ochtendpauze in principe dus niets van huis mee te nemen. Mocht uw kind het
aangeboden fruit niet lusten of er een allergie voor hebben, dan mag u natuurlijk zelf een
gezond tussendoortje meegeven. Maar zeker geen snoep of koekjes!
En vindt u het leuk om ’s morgens te helpen met het
verdelen en eventueel snijden van het fruit? U bent op
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (bij aanvang
van de school) van harte welkom in de centrale keuken.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Het fruit van deze week:
Donderdag 6 december: een appel
Vrijdag 7 december: worteltjes
Reminder inleveren bestellijsten
kniepertjes.
Vergeet u niet uw bestellijst voor de
kniepertjes in te leveren? U kunt uw
bestelling voor 12 december inclusief geld
inleveren bij de leerkracht. De kniepertjes
zelf kunnen 18 of 19 december bij school
afgehaald worden. Mochten er vragen of
problemen rijzen, dan kunt u contact
opnemen met Wendy Baar: 06-52761555.
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In deze periode
In deze weken speelt tellen een belangrijke
rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de
dagen en weken af naar kerst. In de verhalen
gaat het over gewone mensen die voor God
heel belangrijk zijn: de priester Zacharias ,
Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in
het verhaal van God en de mensen. Het thema
van deze weken is dan ook: Tel je mee?
3 december t/m 7 december (Lucas I : 5-56)
Tel je mee?
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie
mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter
als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook
Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazareth, wordt de moeder
van Jezus.
10 december t/m 14 december (Lucas I: 57-80 en Micha 5: 1-4a)
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag
van de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over
een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Bethlehem, de stad
van koning David.
Kinderen in aardbevingsgebied (meer
info zie de bijlage)
In het aardbevingsgebied wonen ongeveer
30.000 kinderen. Een groot deel hiervan
komt in aanraking met aardbevingen en/of
de versterkingsopgave en alles wat daarbij
komt kijken. De Centra voor Jeugd en
Gezin in de gemeenten Delfzijl,
Appingedam en Loppersum willen je graag
vertellen wat de invloed van aardbevingen
en de versterkingsopgave op kinderen kan
zijn, hoe je ermee om kunt gaan, hoe je
kunt voorkomen dat jouw kind problemen
krijgt en waar je terecht kunt als er al
problemen zijn.
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December
8
10

20

Kerstmarkt in Appingedam (verkoop kniepertjes voor
de corsocommissie)
08.30 uur Advent viering, verzorgd door de groepen 5
en 6 (alle belangstellenden zijn van harte welkom
in de centrale hal)
13.00 uur De versieringen van groep 3 komen in de
kerstboom in Appingedam, bij de Nicolaïkerk
Kerstbrunch in de groepen (informatie volgt)
18.30 uur Kerstviering voor alle kinderen en ouders in
de Nicolaïkerk in Appingedam (informatie volgt).

Maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 4-1-2019
Kerstvakantie
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