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NIEUWSBRIEF 4 

    07-10-2021 
AGENDA 

 
AANMELDEN NIEUWE 

LEERLINGEN 

 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Om organisatorische redenen, is het voor ons 
van belang om te weten hoeveel kinderen er 
in de loop van dit jaar bij ons op school komen. 
 
Als uw kind dit cursusjaar 4 wordt, aarzel dan 
niet om contact met de school op te nemen 
om uw kind op te geven. Ook nieuwe ouders, 
die overwegen hun kind(eren) bij ons op 
school aan te melden, zijn van harte welkom. 
Voor opgave van kinderen is de directie op 
maandag t/m donderdag beschikbaar! Van 
harte aanbevolen! 
 
 

13-10-2021 
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 
14-10-2021 
Kijkmiddag Kinderboekenweek 
18-10-2021 t/m 22-10-2021 
Herfstvakantie 
02-11-2021 
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 
02-11-2021 
MR-vergadering 
03-11-2021 
Koffiemorgen 
03-11-2021 
Da Vinci-uitje gr. 3 & 4: Bezoekerscentrum 
Nunspeet 
05-11-2021 
Da Vinci-uitje gr. 5: Dragon Dronten (in 
speellokaal) 
22-11-2021 t/m 25-11-2021 
10-minutengesprekken 
01-12-2021 
MR-vergadering 
03-12-2021 
Sinterklaasviering: alle leerlingen zijn ’s 
middags vrij 
 
 
 
 

 

Beste ouders, 

Deze week hebben we de Kinderboekenweek en onze 

schoolbibliotheek mogen openen in aanwezigheid van 

burgemeester van Schaik en de directeur van de Bibliotheek 

Harderwijk, dhr. van Heesbeen. De kinderen hebben verder 

genoten van de Kinderboekenweekdans, die onder leiding van 

juf Melissa en onze leerling Larissa uit groep 8 vakkundig was 

ingestudeerd. Ook de sketch van de dames van de bieb (juf 

Ireen en juf Lida) viel zeer in de smaak bij iedereen!  

Zo hebben we nu de beschikking over ruim 1600 goed 

gesorteerde en vrijwel nieuwe leesboeken, waar de kinderen 

gebruik van kunnen maken. Iedere week is er een ruilmoment, 

dat begeleid wordt door de bibliotheekouders en de 

leesconsulenten. Het grote voordeel is, dat er ook regelmatig 

wisselcollecties te vinden zijn in de schoolbibliotheek en de 

kinderen dus altijd kunnen beschikken over de mooiste en de 

nieuwste boeken! Zo hopen we het lezen enorm te stimuleren 

en het zou natuurlijk fantastisch zijn, dat dit ook thuis gebeurt! 

 

Nog één week school en dan kunnen de leerlingen heerlijk 

genieten van een welverdiende herfstvakantie. A.s. woensdag 

13 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag 

van het team.  

In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het brengen en halen 

van de kleuters na de herfstvakantie, het schoolfruit en de 

nieuwe gevelborden. Ook treft u een verslag aan van de laatste 

MR-vergadering! Veel leesplezier! 

 

Ouders weer welkom in de school 
Gelukkig gaan we als maatschappij langzamerhand terug naar 

het ‘nieuwe’ normaal en wordt er in het land steeds meer 

versoepeld.  

In de afgelopen 1½ jaar was het voor ouders nauwelijks 

mogelijk om de school te betreden. Dit was voor iedereen een 

begrijpelijke, maar wel een hele moeilijke maatregel.  
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Aan de andere kant hebben we ook mogen ervaren hoe flexibel en zelfstandig kinderen zijn. Het afscheid nemen 

kostte de meeste kinderen weinig moeite en eigenlijk liep dit ook best goed. Toch willen we na de herfstvakantie 

de ouders van de kleutergroepen weer de gelegenheid geven om hun kind naar de klas te brengen. Om een te 

grote drukte te voorkomen, willen we het brengen en halen als volgt organiseren: 

▪De ouders van groep 1 kunnen vanaf 08.20 uur op maandag, woensdag en vrijdag hun kind naar de klas 

brengen via de hoofdingang.  

▪De ouders van groep 2a (juf Jacquelien en juf Renée) kunnen vanaf 08.20 uur op maandag en donderdag hun 

kind naar de klas brengen via de kleuteringang. 

▪De ouders van groep 2b (juf Mariska en juf Lida) kunnen vanaf 08.20 uur op dinsdag en vrijdag hun kind naar 

de klas brengen via de kleuteringang. 

Op de dagen, dat de kleuters niet in de klas kunnen worden gebracht, kan afscheid worden genomen bij de 

hoofd- en kleuteringang. 

 

Door deze ‘gespreide’ brengtijden  wordt een te grote drukte in de gang vermeden. Alle leerkrachten willen wel 

om 08.30 uur starten met hun lessen en is het dus de bedoeling dat de ouders dan afscheid hebben genomen 

en de school verlaten hebben! Na schooltijd brengen de leerkrachten de kinderen weer naar buiten en kunnen 

ze op het plein opgehaald worden. 

Voor de ouders met kinderen uit de beide groepen 3 willen we in de 1e week na de herfstvakantie iedere dag 

de gelegenheid geven om mee te lopen naar het klaslokaal. Na die week is het de bedoeling, dat de kinderen 

dit weer zelfstandig doen. Voor de overige groepen verandert er niets. Zij gaan zelfstandig naar binnen! 

 

TSO-bijdrage 

Per abuis heeft u vorige maand al een ‘tikkie’ ontvangen voor het betalen van de TSO-bijdrage. Het was de 

bedoeling, dat de TSO-bijdrage in de maand oktober gefactureerd zou worden (na de kinderbijslag). Gelukkig 

hebben toch al veel ouders betaald en kon de eerste verrekening met Lunchkidz plaatsvinden. 

Aan het eind van deze maand gaan de herinneringen de deur uit. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk 

ouders bereid zijn te betalen voor de TSO om uiteindelijk het continurooster voor de komende jaren door te 

zetten! Voor de volledigheid nog een keer de bedragen: 

€ 60,00 per jaar voor een leerling in de groepen 1 t/m 4. 

€ 80,00 per jaar voor een leerling in de groepen 5 t/m 8. 

In oktober kan de helft betaald worden en in januari het resterende bedrag! Van harte aanbevolen! 

 

Opening Kinderboekenweek en de Schoolbibliotheek 

Op dinsdag 5 oktober 2021 opende burgemeester Harm-Jan van Schaik de 

bibliotheek op school en tevens de opening van de Kinderboekenweek bij CBS De 

Triangel. 

Het spetterende optreden van diverse kinderen die dansten op het lied “worden wat 

je wil” van Kinderen voor Kinderen, de gastsprekers Burgemeester Harm-Jan 

Schaik,  directeur de heer Heesbeen van Bibliotheek Noordwest-Veluwe – 

Harderwijk en de act van 2 leerkrachten “de dames van de bieb”, maakte het tot een 

fantastische opening. Samen met de leerlingenraad werd het lint doorgeknipt bij de nieuwe bibliotheek. 

 

De bibliotheek op school is een vestiging van bibliotheek Noordwest Veluwe – Harderwijk en wordt gerund door 

2 leesconsulenten en meerdere vrijwilligers. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en 

gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school. Hiermee worden kinderen 

gestimuleerd om meer te lezen. Een prachtige aanwinst voor CBS De Triangel!!! 
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Nieuwe gevelborden 

Het zal u wellicht zijn opgevallen: de nieuwe gevelborden aan de school. 

Onze ‘huisstijl’ is zo beter zichtbaar in vergelijking met de vorige situatie.  

 

Werkzaamheden om de school 

Binnenkort wordt er gestart met de werkzaamheden rondom de school. 

De planning is hierbij als volgt: 

 

Week 41: Verwijdering struiken rondom de school. 

Week 42: Gevelreiniging/verplaatsing tafeltennistafel/dichtstraten grote zandbak (herfstvakantie). 

Week 43: Impregneren gevels 

Week 44: Plaatsing hekwerk aan de zijde kleuterlokalen en inrichting nieuwe kleuterplein (incl. zandbak). 

 

Uiteraard is bovenstaande planning onder voorbehoud, maar natuurlijk hopen we alles zo snel mogelijk klaar te 

hebben! Wel zal er sprake zijn van enige verkeershinder met betrekking tot het voetpad voor de kleutergroepen, 

maar dit zal verder worden afgestemd met de gemeente. 

 

Invalproblematiek 

Met enige regelmaat is dit een onderwerp, dat terugkomt in de nieuwsbrieven. De scholen hebben dit jaar extra 

financiële middelen ontvangen om Corona-achterstanden te bestrijden. Hier is veelal extra personeel voor 

aangetrokken. Het aantal beschikbare invallers is hierdoor nog verder beperkt. Bij ziekte of uitval van het 

personeel is nagenoeg geen externe vervanging meer mogelijk.  

Gelukkig weten we tot dusver te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd moeten worden, maar de situatie 

is in het onderwijs (en ook in andere sectoren) zeer zorgelijk geworden. Als team proberen we alle zeilen bij te 

zetten door extra dagen te werken, de vervanging voor gesprekken om te zetten in reguliere vervanging, gebruik 

te maken van LIO-ers (Leerkracht In Opleiding)  enz, enz.  

We gaan nu een periode (herfst/winter) in, die altijd al voor meer uitval zorgt en de kans is aanwezig, dat er dan 

voor groepen geen inval meer beschikbaar is. We zetten alles op alles om dat te voorkomen, maar kunnen dit 

helaas in deze tijd niet meer uitsluiten. Hopelijk hoeven we nooit groepen naar huis te sturen, indien er geen 

inval meer beschikbaar is. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, dan zal er gehandeld worden volgens het 

document ‘Vervangingsprotocol’, dat op de website van de school te vinden is (cbsdetriangel.nl).    

 

Schoolfruit 

CBS De Triangel streeft er naar een "gezonde school" te zijn. Zo hebben we al 

een aantal jaren schoolfruit, een onlangs gerealiseerd watertappunt en werken we 

ook aan nieuwe gezonde doelen. 

Ook dit schooljaar ontvangen we weer schoolfruit. Twee a drie stuks fruit en/of 

groente per leerling per week. Tot aan half november ontvangen we fruit dat 

gefinancierd wordt door de gemeente Harderwijk. Vanaf half november t/m eind 

april ontvangen we EU fruit dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en de 

laatste schoolweken vanaf mei t/m begin juli ontvangen we weer gemeente fruit. 

Een heel schooljaar schoolfruit dus! 

Het doel is om de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren en kinderen gezonde 

eetgewoonten en leefstijl aan te leren. Hier wordt ook in de lessen aandacht aan besteed. 
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Hatseklas (Ingezonden door stichting VCO Harderwijk Hierden) 

 

We zijn op dit moment volop bezig met de Kinderboekenweek 

2021. De leerkrachten organiseren boeiende lessen en bruisende 

activiteiten om de leesbeleving van de kinderen eens extra te 

stimuleren. 

Deze spetterend week staat dit jaar in het teken van het thema 

‘beroepen’.  

Nu zijn er ontzettend veel gave beroepen en iedere dag ontstaan 

er ook weer nieuwe beroepen. Volop ontdekkingsmogelijkheden 

dus voor de kinderen tijdens de Kinderboekenweek. 

Het gaafste en meest betekenisvolle beroep is natuurlijk dat 

van … leraar! 

 

Heeft u stiekem altijd al juf of meester willen worden of is dat verlangen op latere leeftijd bij u ontstaan? Er zijn 

goede mogelijkheden om alsnog de wereld van het onderwijs binnen te treden. Pak de kansen! 

Stichting VCO Harderwijk-Hierden is actief partner van “de HATSEKLAS”, een loket voor iedereen die de 

loopbaan wil verleggen naar het onderwijs.  

Klik op het logo hiernaast en surf ook eens naar de speciale pagina op onze website. 

 

Voorleeswedstrijd CBS De Triangel 

Op woensdag 6 oktober 2021 werd de voorleeswedstrijd georganiseerd voor de groepen 2 t/m 8.  

Er waren 4 rondes. Uit elke ronde kwam een winnaar. Er werd heel mooi voorgelezen. De deelnemende 

kinderen waren hier en daar wat zenuwachtig. Het was natuurlijk ook heel spannend! We hebben met z’n allen 

ontzettend genoten van alle deelnemers. Leuk om te zien hoe leuk lezen en voorlezen is! Voor de jury was het 

uiteraard een moeilijke opgave om de winnaars te kiezen, maar het is toch gelukt! 

 

Winnaars: 

Ronde 1 (groepen 2)  : Evira, Mara, Cayn en Ise hebben samen gewonnen. 

Ronde 2 (groepen 3 en 4) : Camiel (4a) 

Ronde 3: (groepen 5 en 6) : Tobias (5a) 

Ronde 4: (groepen 7 en 8) : Kian (8a) 

 

Kian uit groep 8a zal onze school vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd van 

heel Harderwijk (georganiseerd door bibliotheek Noordwest-Veluwe Harderwijk) 

 

Nieuwe leerlingenraad 

Na de 3e dinsdag van september (Prinsjesdag) vinden er ook verkiezingen voor de Leerlingenraad van De 

Triangel plaats. Vanaf groep 6 vaardigt iedere groep één vertegenwoordiger af in de leerlingenraad.  

De Leerlingenraad is een inspraak- en overlegorgaan tussen de leerlingen en het leerkrachtenteam. De 

leerlingenraad vergadert ongeveer 6 – 8 keer per jaar samen met de directie. Het doel hiervan is om leerlingen 

actiever bij het onderwijs te betrekken en hen daarin ook verantwoordelijkheid te geven. 

Er kan onder meer over de volgende items gesproken worden: 

• (Sport)activiteiten op school. 

• Parkeren van fietsen. 

• Afspraken betreffende het schoolplein 

• Aantrekkelijkheid van het schoolplein 

https://www.stichtingvco.nl/bij-ons-werken-afstuderen/
https://hatseklas.nl/
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• Speelmogelijkheden etc. etc. 

Speerpunten worden deels door de leerlingenraad zelf bedacht, maar ook andere leerlingen mogen suggesties 

aanleveren. De ingebrachte ideeën worden dan vervolgens in een vergadering van de leerlingenraad 

besproken. 

De nieuw gekozen leerlingenraad bestaat uit: Jake ’t Gilde (gr. 6a); Felien Schuchard (gr. 6b); Jochem Veerman 

(gr. 7a); Timo Keyzer (gr. 7b); Maurits Klomp (gr. 7c); Marlies Sanders (gr. 8a) en Koen de Wilde (gr. 8b).  

Van harte welkom!!! 

 

Koffiemorgen 

Op woensdag 3 november a.s. willen we heel graag weer een koffiemorgen organiseren. In de vorige 

nieuwsbrief heeft een andere datum gestaan, maar op die dag is ook de fietskeuring. De koffiemorgen willen 

we voor de 1e keer weer organiseren in de school en iedereen is van harte welkom!  

De koffie en thee staat klaar vanaf 08.30 uur in het Sciencelab (voormalige personeelskamer op de 2e 

verdieping). We zouden het bijzonder op prijs stellen als ook grootouders gebruik maken van deze uitnodiging. 

Graag willen we hen ook meer betrekken bij de school! 

 

In het zonnetje 

Onze schoolbibliotheek is deze week officieel geopend en vanaf dit moment kunnen onze 

leerlingen beschikken over een hele grote en afwisselende collectie leesboeken. De bibliotheek 

wordt beheerd door drie ouders, die toezien op het inleveren en het kiezen van de boeken. 

Daarnaast zorgen ze er voor, dat de bibliotheek steeds verzorgd en opgeruimd is. Dankzij hun 

inzet maken we het onderwijs voor de kinderen zoveel leuker. Daarom willen we Jeannette 

Kuiper, Vanessa v.d. Bor en Jet Vink heel erg bedanken voor hun inzet en medewerking! 

 

Lief en leed 

Helaas is juf Renée met lichamelijke klachten uitgevallen en het ziet er naar uit, dat dit wel enige tijd gaat duren. 

Voor vervanging is inmiddels gezorgd en volgende week worden de ouders van groep 2a daar over 

geïnformeerd. We hopen, dat Renée snel zal herstellen en haar werkzaamheden weer kan hervatten! 

Juf Corine moet op de dinsdag na de herfstvakantie geopereerd worden en zal ook enige tijd thuis moeten 

herstellen. Juf Jeannette Plaizier gaat op de maandag en dinsdag juf Corine vervangen en juf Elsbeth pakt de 

woensdag er bij! Dit betekent wel, dat de 10-minutengesprekken voor groep 1 verplaatst worden tot na de 

kerstvakantie, want dan is juf Corine er weer!  

 

Kind op Maandag 

Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende periode lezen we de laatste 

verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij 

een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk genoeg om zich met elkaar te verzoenen. 

Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin veel herkenbare dingen 

gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als 

slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen 

die zelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving 

het laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen 

gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt 

dat God steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis. 

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en anderen 

kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk 

houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een droom was’. Zo 

kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent. 
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In de 2 weken voor en na de herfstvakantie staan de volgende Bijbelverhalen centraal: 

Week 41 (11/10 - 15/10) – Hoe sterk ben jij? Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29  

Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een onbekende. 

Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de mensen. Als Esau en Jakob elkaar zien, 

blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven. 

 

Week 42/43 (18/10 - 29/10) – Zie je mij? Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6  

Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem wel? Later 

gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar Egypte wordt 

gebracht? 

 

Tot besluit…. 
Een gedicht van Paul van Vliet: 
 

Wij….. 

 

Als wij niet meer geloven dat het kan, 

wie dan wel? 

Als wij niet meer vertrouwen op houden van, 

wie dan wel? 

Als wij niet meer proberen 

om van fouten te leren, 

als wij het getij niet keren, 

wie dan wel? 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet 

wie dan wel? 

Als wij niet meer weten wat er toe doet? 

wie dan wel? 

Als wij er niet in slagen 

de ideeën aan te dragen 

voor een kans op betere dagen, 

wie dan wel? 

Als wij niet meer geloven dat het kan, 

wie dan wel? 

Als wij niet meer komen met een plan, 

wie dan wel? 

Als wij er niet voor zorgen 

dat de toekomst is geborgen 

voor de kinderen van morgen, 

wie dan wel? 

Als wij onszelf niet dwingen 

een gat in de lucht te zingen 

waar zij in kunnen springen, 

wie dan wel? 

Met een vriendelijke groet, 

mede namens het team, 

 

Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel 

 

 

Bijlagen: 1. Voorsteldocument GA Harderwijk;  


