NIEUWSBRIEF 5
28-10-2021
AGENDA
Beste ouders,
Na een heerlijke herfstvakantie opende de school afgelopen
maandag weer de deuren en is iedereen vol goede moed weer
begonnen aan een drukke, maar gezellige periode met
natuurlijk als hoogtepunten voor de kinderen het
Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Verder leest u in deze
nieuwsbrief o.a. over de resultaten van de fietskeuring, de
studiedag van het team, het spreekuur van de GGD/CJG, de
start van de kooklessen en kijken we ook nog even terug op de
Kijkmiddag op 14 oktober jl. Heel veel leesplezier!!!

Studiedag team
Op dinsdag 2 november a.s. is er een studiedag voor het team
gepland. Centraal staat tijdens deze studiedag de ‘Didactiek
van het begrijpend lezen’. Alle kinderen zijn dan deze middag
vrij!

02-11-2021
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij!
02-11-2021
MR-vergadering
02-11-2021
Spreekuur CJG-GGD (14.00 uur – 16.00 uur)
03-11-2021
Koffiemorgen
03-11-2021
Da Vinci-uitje gr. 3 & 4: Bezoekerscentrum
Nunspeet
03-11-2021
Dankdag
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

Graag op tijd op school
Het kan zijn, dat de kinderen wellicht weer wat moeten wennen,
maar de laatste tijd constateren we helaas dat er nogal wat
kinderen na 08.30 uur de klas in komen. Graag willen we echter
wel op tijd met de lessen starten! Vanaf 08.20 uur zijn de
kinderen al van harte welkom in de klas en om 08.30 uur starten
de lessen!

Spreekuur CJG-GGD
Het eerste spreekuur van het CJG/GGD op school is goed
bezocht en voorziet duidelijk in een behoefte! Op donderdag 2
november a.s. is er weer een spreekuur van het CJG-GGD, dit
keer van 14.00 uur – 16.00 uur. Als u hier van gebruik wilt
maken, kunt u dit via de mail even aangeven bij de betreffende
IB-er!

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!
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Extra studiemiddag kleuters
Op donderdagmiddag 10 februari is er een extra studiemiddag gepland voor de leerkrachten van de
kleutergroepen. De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn deze dag vrij vanaf 12.30 uur

Resultaat fietskeuring
Op woensdag 27 oktober 2021 was de fietskeuring op de Triangel. De fietskeuring werd uitgevoerd door
vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. In totaal zijn er 220 fietsen gekeurd (groep 3 t/m 8). Van deze 220
zijn er 54 afgekeurd. Dit had met name te maken met verlichting die het niet deed of het ontbreken van
reflectoren.
Mankementen die makkelijk op te lossen zijn! De mankementen zijn aangegeven op de fietscheck kaart.
Komende vrijdag 29 oktober kunt u terecht bij de fietsenmaker in Drielanden Bike Totaal Schraverus om de
fietsverlichting gratis te laten repareren (zie bijlage). Indien de mankementen zijn opgelost, kan uw kind zijn of
haar fiets aan de leerkracht laten zien en alsnog een OK sticker ontvangen.

Sponsoring
Onze school is relatief onbekend met het fenomeen
‘sponsoring’. Wat houdt sponsoring in het
basisonderwijs in?
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of
diensten aan een school in ruil voor een
tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school
bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de nieuwsbrief,
sportshirts, schoolgids of op het digitaal
informatiebord. Deze tegenprestatie komt het meest
voor. In het basisonderwijs zijn sponsors vaak
winkels en bedrijven in de directe omgeving van de
school.
Zonder tegenprestatie is er geen sprake van
sponsoring, maar van een gift. Er zijn wettelijke
voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs.
Voorwaarden voor sponsoring in het onderwijs
Sponsoring op school moet aan wettelijke
voorwaarden voldoen. Ouders en docenten mogen via de medezeggenschapsraad hun stem laten horen over
een sponsorcontract. Verder zijn scholen verplicht om ouders in de schoolgids en middels het schoolplan te
informeren over het sponsorbeleid.
Gedragsregels voor sponsoring in het onderwijs
Voor scholen is er een convenant met gedragsregels rond sponsoring. Er staat in waar scholen op moeten
letten; waar sponsors aan gebonden zijn; hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten
organiseren.
Een belangrijke regel hierbij is, dat de samenwerking tussen een school en een bedrijf niet nadelig mag zijn
voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast mogen de kernactiviteiten van de
school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
Inmiddels beschikt de school over een digitaal informatiebord in het atrium, waarop vormen van sponsoring
mogelijk zijn. Wellicht zijn er ouders met een eigen bedrijf, die wat kunnen en willen betekenen in dit opzicht
voor de school. In dat geval kan er altijd even contact worden opgenomen met de directie van de school: Mark
Lemstra, tel. 0341-433965 of via de mail: marklemstra@stichtingvco.nl.
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Graag willen we in het komende kalenderjaar het plein op een andere manier inrichten. Uiteraard zijn daar veel
kosten mee gemoeid. Wellicht zijn er bedrijven die de school in dat opzicht kunnen en willen ondersteunen.

Kooklessen
Binnenkort is het de bedoeling dat de kooklessen gaan starten. Wanda Meijer, moeder van Linn uit groep 7b,
start op 8 november a.s. De komende periode wordt alles verder voorbereid. We zouden het heel erg fijn vinden
als er meer ouders bereid zijn om kooklessen te geven. Ook grootouders zijn van harte welkom! Het is een
fantastische activiteit voor de kinderen en de school beschikt over een hele goede, eenvoudige kookmethode.
Voor vrijblijvende informatie kunt u altijd even contact opnemen met de directie van de school
(marklemstra@stichtingvco.nl).

Terugblik Kijkmiddag
Wat was het gezellig druk op donderdag 14 oktober jl. Eindelijk konden de ouders en grootouders een kijkje
nemen in de school! De barista van de ‘koffie-eend’ had het er maar wat druk mee! Hopelijk keren de
‘Coronacijfers’ weer ten goede en kunnen we vaker dit soort activiteiten organiseren. U bent natuurlijk ook van
harte welkom op de koffiemorgen van woensdag 3 november a.s.

Pleinwerkzaamheden
Als u op school bent geweest, zal het ongetwijfeld opgevallen zijn, dat er in de herfstvakantie veel werk verzet
is rondom de school. Zo is de tafeltennistafel verplaatst, is de zandbak verdwenen en zijn de wiptoestellen
verwijderd. Ook zijn alle struiken rondom de school verwijderd en is er een start gemaakt met het plaatsen van
een (laag) hek om de school heen.
De bedoeling is, dat volgende week de bestratingswerkzaamheden starten en het kleuterplein wordt
gerealiseerd. Op dit plein worden vervolgens de wiptoestellen en de nieuwe zandbak geplaatst. In de periode
daarna zal de inrichting verder worden voltooid!

In het zonnetje
Na de herfstvakantie zijn de nieuwe pleinstewards gestart. Zij zien er op toe, dat alle fietsen
netjes worden weggezet en schade aan fietsen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Uiteraard
vinden we het super, dat deze kinderen iedere morgen in weer en wind om 08.15 uur paraat
staan om het parkeren van de fietsen in goede banen te leiden! Heel, heel erg bedankt!!!

Dankdag
De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. In 2021 is dat
op woensdag 3 november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de
verkregen gewassen.
Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er
tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.
Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van
november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie
toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.
Op 3 november komt ds. Pieter Both op school om wat te vertellen over Dankdag in de groepen 6 t/m 8.

Koffiemorgen
Op woensdag 3 november a.s. willen we heel graag weer een koffiemorgen organiseren. De koffiemorgen willen
we voor de 1e keer weer organiseren in de school en iedereen is van harte welkom!

3

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!

Kind op Maandag
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen van Jakob en Esau. Die verhalen lopen door in de verhalen
over Jakobs zoons: Jozef en zijn broers. Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte, waar hij
uiteindelijk onderkoning wordt.
In de komende twee weken staan de volgende themaverhalen centraal:
Week 44 (01/11 - 05/11) – Hier droom ik van (Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8)
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie. Maar dan
wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij in de gevangenis terecht. Hij legt de
dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de
dromen van de farao betekenen?
Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent (Genesis 41: 9-57 en Genesis 42)
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van hongersnood. Hij
krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar
Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is.

Tot besluit….
Een ‘herfstgedicht’ van Chris Lindhout:
Herfstmorgen
De morgen grijs,
legt mist in druppels op ’t land
de bomen aan de overkant,
zij huilen zacht.
Geluid verstomt
tot achtergrond
en ieder wacht.
Dan schiet een straal
door de beslagen wand.
De bomen aan de overkant
drogen hun tranen.
De mist is gezwicht
voor ’t zonnelicht
dat stroomt in brede banen.
De vogels, zij zijn uitgewacht.
’t Is God, die lacht.
Met een vriendelijke groet,
mede namens het team,
Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel
Bijlagen: 1. Jaarverslag Ondersteuningsplanraad SWV; 2. Club Gympies; 3. Fietsverlichtingsposter; 4. Week
van de armoede; 5. GA! Harderwijk Brede school
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