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Avondje theater op Triangel!  

Reminder voor onze ouders, maar vooral ouders die kinderen in de bovenbouw (gr. 
6/7/8) hebben: 

Internet is overal en kinderen brengen er veel tijd door. Hoe begeleid je je kind 
hierin, in deze snel veranderende tijd? Wat moet je als ouder eigenlijk allemaal 
weten? Moet je meer controleren, afspraken maken of juist meer praten?  

Kom a.s. woensdagavond naar de Triangel voor een spetterende, interactieve 
theatershow door 'De Nieuwe Lichting'. Leuk, leerzaam... hier krijgt u geen spijt van... 

Een must voor elke ouder in dit sociale media tijdperk! 

Fijn als u zich even aanmeldt via Parro of het bord bij de ingang van de school. 

19.30 uur: start avond met nieuwe Triangelfilm en ALV 

20.15 uur: start theatershow DNL in de hal 

U bent van harte WELKOM! 

—————————————————————————————————–—— 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

 

Graag willen wij als school ook aankomende kerst "de zon brengen" bij 

mensen die een opsteker kunnen gebruiken. 

De opbrengst van de collecte tijdens onze 

kerstviering (donderdagavond 19 december in de Schuilplaats) willen 

wij gebruiken om kerstbroden te kopen en deze te bezorgen voor de 

feestdagen. 

Leuk misschien om thuis te bespreken of u een goede bestemming 

weet voor een van deze kerstbroden, dit zal ook in de klassen 

gebeuren. 

Graag horen wij het als u tips heeft of wilt helpen bij deze actie en/of 

verspreiding van de broden. 

Dit kan bij Wille Wildeman en mag ook per mail wille@cnsdetriangel-

lunteren.nl 

Alvast onze dank! 

Het Triangelteam  

———————————————————————————————————— 

Foto’s Kerstviering 

Deze week krijgt uw kind de uitnodiging mee voor het Kerstfeest van 

de Triangel. We vieren dat op donderdagavond 19 december a.s. met 

de hele school  in de Schuilplaats. Foto’s worden gemaakt door ouder 

Femke Heuveling. We willen de foto’s graag verspreiden via Parro en 

een impressie op Triangel facebook plaatsen.  Als uw kind niet op de 

foto mag graag per mail doorgeven aan klazien@cnsdetriangel-

lunteren.nl  

Alvast dank voor uw medewerking.  

Agenda met o.a. 

weeksluitingen 

 

 

Vrijdag, 29 november 

08.30 uur groep 5a 

11.45 uur groep 1/2c 

 

Vrijdag 6 december  

geen weeksluiting vanwege 

Sinterklaasfeest op 5 

december. 

 

Vrijdag, 13 december 

08.30 uur groep 5b 

11.45 uur groep 3a 

 

Vrijdag, 20 december  

geen weeksluiting i.v.m. 

Kerstfeest op donderdagavond, 

19 december. 

 

 

Bijlagen:  

 

Flyer talentplus extra 

 

 

 

 

 

Kaartje sturen naar leerling 

Jarno van Hierden uit groep 

5b. 

 

Zondag 1 december a.s. 

wordt Jarno 9 jaar. We 

hopen dat hij net als vorig 

jaar veel 

verjaardagskaarten mag 

ontvangen! Vanaf deze plek 

wensen wij hem, zijn 

ouders en zus Vanna alvast 

een hele mooie dag toe! 

 

Adres  

Kerkhoflaan 15 a 

6741 BN Lunteren 
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mailto:wille@cnsdetriangel-lunteren.nl


 26-11-2019 Nummer 6 

Stoeigroep 

Ook dit jaar wordt er weer gestoeid samen met kinderfysiotherapeut 

Jeanette van de Meent. Na de kerstvakantie gaat de stoeigroep van start. 

 

Jeanette heeft in samenwerking met de CNS Triangel te Lunteren een stoeigroep 

(cursus van 10 lessen) opgezet voor kinderen met een lager zelfbeeld, 

verminderd zelfvertrouwen en kinderen die moeite hebben met grenzen van 

zichzelf of van anderen. 

 

Het doel van de cursus is; 

- kinderen beter kunnen omgaan met grenzen, zowel voor zichzelf als voor 

een ander 

- beter in hun vel komen te zitten 

- beter leren omgaan met hun eigen “lijf” 

 

De cursus is voor leerlingen van groep 1, 2 en 3 en zal gehouden worden op 

woensdagmiddag na schooltijd. De kinderen kunnen eerst een broodje eten en 

van 12.45 – 13.45 uur zal de stoeigroep starten in de kleine gymzaal van de 

Triangel.  

Na de kerstvakantie zal de stoeigroep bij voldoende deelnemers starten. T.z.t.  

ontvangt u meer informatie. 

 

De kosten zijn 80 euro voor 10 lessen. De cursus zal starten bij een deelname 

van 6 kinderen. 

 

Aanmelden kan uiterlijk tot en met 13 december a.s. 

 

Bij interesse of wilt u meer informatie mail dan naar jeanette@fysiotcl.nl 

 

 


