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NIEUWSBRIEF 6 

    11-11-2021 
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! 
 
 

22-11-2021 t/m 25-11-2021 
10-minutengesprekken 
01-12-2021 
MR-vergadering 
02-12-2021 
Spreekuur CJG-GGD (14.00 uur – 16.00 uur) 
03-12-2021 
Sinterklaasviering: alle leerlingen zijn vanaf 
12.00 uur vrij 
22-12-2021 
Kerstviering in de Regenboog 
24-12-2021 
De leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 
27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Kerstvakantie 
13-01-2022 
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 
30-01-2022 
Themadienst in de Regenboog 
01-02-2022 
Open Huis CBS De Triangel 
10-02-2022 
Studiemiddag leerkrachten groep 1 & 2 
Kleuters vrij vanaf 13.30 uur 
18-02-2022 
Uitreiking 1e rapport 
 
 
 
 

 

Beste ouders, 

Na de herfstvakantie zijn we als school langzamerhand gaan 

versoepelen. De ouders van de kleuters kunnen op bepaalde 

dagen de kinderen weer naar binnen brengen, er werd een 

Kijkmiddag georganiseerd, waar gelukkig veel ouders gebruik 

van hebben gemaakt en er wordt ook al gekeken naar de 

organisatie van een kerstviering met ouders in de Regenboog. 

 

Helaas is het aantal Coronabesmettingen al vrij snel landelijk 

gezien enorm toegenomen en werden er tijdens de 

persconferentie van vorige week dinsdag maatregelen 

afgekondigd.  

Ook op onze school zien we het aantal besmettingen stijgen en 

dit beeld maakt iedereen erg onrustig. Er zijn tot dusver geen 

specifieke maatregelen voor het basisonderwijs genomen, 

maar het blijft heel belangrijk om de 1.50 meter afstand tot 

elkaar te bewaren op het plein, maar ook in de school. Dit zal 

zeker moeilijk zijn bij het brengen van de kleuters en ik wil u dan 

ook nadrukkelijk vragen om in dat geval een mondkapje te 

dragen. Op deze wijze kan het besmettingsrisico enigszins 

worden beperkt. Het zou heel fijn zijn als wij in dit geval op uw 

medewerking mogen rekenen! 

Als school volgen we alle ontwikkelingen nauwkeurig en zijn de 

RIVM-maatregelen leidend. Laten we met elkaar hopen dat 

alles ten goede mag keren, de kinderen zoveel mogelijk 

onbezorgd naar school kunnen gaan en dat ze toch kunnen 

genieten van een fijne tijd! 

 

Spreekuur CJG-GGD 

Op donderdag 2 december 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! 

 

Studiedag 13 januari 

Op 13 januari a.s. heeft het team een studiedag met als 

onderwerpen ‘Bewegend Leren’ en ‘Eigenaarschap’. De 

leerlingen zijn deze dag vrij! 
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10-minutengesprekken 

Van 22 november t/m 25 november vinden weer de 10-minutengesprekken plaats. Deze gesprekken vinden 

vooralsnog wel plaats op school. Wel het vriendelijke verzoek om tijdens het gesprek een mondkapje te dragen! 

 

Lief en leed 

Helaas werden wij verrast door de mededeling van juf Herminda, dat zij om persoonlijke redenen het onderwijs 

gaat verlaten. Uiteraard betreuren wij dat besluit ten zeerste, want we verliezen in haar een geweldige juf en 

een hele warme collega. Voor de kinderen zal er uiteraard nog een afscheid georganiseerd worden! 

Juf Tresita Schreurs zal voor de rest van het schooljaar groep 3a lesgeven van woensdag t/m vrijdag. Juf  

Melissa komt terug van haar zwangerschapsverlof en gaat de groep op maandag en dinsdag lesgeven.  

De taken van juf Tresita worden overgenomen door Anouschka Schroder. In de volgende nieuwsbrief zal zij 

zich even voorstellen. 

Juf Corine is inmiddels geopereerd. Deze operatie is gelukkig succesvol verlopen en het herstel gaat 

voorspoedig. We zijn heel blij, dat juf Jeannette Plaizier haar op dit moment kan vervangen. 

Met juf Renée gaat het langzaam de goede kant op, maar het lichamelijke ongemak zal nog wel de nodige 

hersteltijd vergen. Juf Aaltje vervangt haar de komende tijd! 

Juf Elise is al geruime tijd afwezig en zal nu met haar re-integratietraject starten. ’s Woensdags zal zij op school 

aanwezig zijn! 

Inmiddels zijn juf Melissa en juf Ilse weer terug van hun zwangerschapsverlof. Ze hebben ontzettend veel zin 

om weer te starten! 

 

Verslag excursie kleuters 

De kleuters hebben een super cool, spannend en leuk uitje gehad naar de 

werkplaats/garage van Landstede bij het Morgencollege, dit in het kader 

van het thema verkeer: van zwaailicht in verschillende kleuren, harde 

geluiden (starten, claxonneren, sirenes), zitten in een echte ‘Max 

Verstappen’ raceauto tot motoren waaraan gesleuteld werd.  

Tot slot kregen de kinderen een pakje drinken en wat lekkers voor in de 

klas. Ze hebben genoten! Hartelijk dank aan de docenten van de 

autotechniek van het Morgencollege en natuurlijk Bert (man van juf Lida): 

bedankt voor het regelen! 

 

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. 

 

Nieuws uit de MR 

Op 2 november heeft de MR weer overleg gehad. In dit overleg is onder andere gesproken over bovenschoolse 

besteding van NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) en is teruggeblikt op het werken met het 

continurooster en inzet Lunchkidz. Het lijkt erop dat zowel kinderen als leerkrachten inmiddels lijken te wennen 

aan de 'nieuwe' constructie. Op 1 december komt de MR weer bij elkaar. We maken dan kennis met de 

afgevaardigden van de GMR die ook onze school vertegenwoordigen (Marloes Juffer en Erwin Kuipers).  

 

Parkeren van fietsen 

Deze week zijn de bestratingswerkzaamheden op het nieuwe kleuterplein gestart. Tijdelijk kunnen de fietsen 

die voorheen bij de nooddeuren van de kleutergroepen geplaatst werden nu gestald worden in de fietsenstalling 

van groep 6. Zodra alle werkzaamheden afgerond zijn, komt er een 3e fietsenstalling aan de zijde van de  
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Tonselsedreef ter hoogte van het atrium. Samen met de pleinstewards wordt er dan een nieuwe indeling 

gemaakt.  

 
Davinci uitjes groepen 3 en 4 Bezoekerscentrum / Staatsbosbeheer Nunspeet 
Op woensdagmorgen 3 november jl. gingen de groepen 3 en 4 naar Nunspeet. Via het 

bezoekerscentrum Nunspeet / Staatsbosbeheer hadden we 2 verschillende uitjes voor 

de groepen geboekt. 

De groepen 3 liepen het Kabouterpad. Met mooie rode kaboutermutsen en knapzakken 

volgden ze de kaboutersporen in het bos en deden allerlei opdrachtjes onderweg. Zo 

moesten ze kriebelbeestjes met een loeppotje bekijken.  

De groepen 4 liepen het Boswachterspad. Ze deden allerlei opdrachten in het bos met 

een kompas. Met gebruik van zoekkaarten leerden ze veel over de meest voorkomende 

bomen en dieren. Ook leerden ze wat het beroep van een boswachter inhield. Ze verdienden hiermee een 

hulpboswachtersdiploma. De groepen hebben het erg naar hun zin gehad. Hartelijk dank aan alle rij-ouders die 

dit uitje mede mogelijk hebben gemaakt. 

 

Sinterklaasfeest  

Op vrijdag 3 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. We zullen de Sint 

en Pieten verwelkomen op en rond het plein. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 

zullen de Sint en de Pieten bezoeken in de “Pietenwerkkamer”. In de groepen 5 

t/m 8 worden cadeautjes en surprises uitgepakt.   

  

Waar moet u als ouder nog rekening mee houden:  

▪ Kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school op 3 december  

▪ Uiteraard wordt er snoepgoed uitgedeeld op 3 december. Zijn er kinderen met 

allergieën, dan graag zelf iets lekkers meegeven aan het kind. Dit kan 

gedeclareerd worden bij de school. Kassabon inleveren bij de directie  

▪ Alle kinderen starten om 08.30 uur eerst in hun eigen klas  

▪ Gezien het buitenprogramma m.b.t  de aankomst van de Sint en Pieten, kunnen de ouders uitsluitend vanaf 

de parkeerplaats/buiten het hek van school kijken.   

▪ Groepen 5 t/m 8 zullen lootjes trekken lootjes in de klas. Op vrijdag 12 november krijgt uw kind een “leeg” 

lootje mee naar huis. In het weekend kunnen hier de cadeauwensen op geschreven worden. Op maandag 15 

november ingevulde lootje weer meenemen. De kinderen zullen dan lootjes in de klas trekken. De kinderen 

kopen een cadeau voor elkaar van max. € 5,00 en maken een surprise en een gedicht. De kinderen nemen 

dit op donderdag 2 december al mee naar school  

▪ Alle groepen zijn om 12.00 uur vrij  

We gaan er met elkaar een gezellige viering van maken!!! 

 

Brengen en halen van de kleuters 

Na de herfstvakantie is het weer mogelijk voor de ouders van de kleutergroepen hun kind naar de klas te 

brengen. Dit is als volgt georganiseerd: 

 

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

brengen via de hoofdingang. Graag ook via de hoofdingang de school weer verlaten om een te grote drukte in 

de gang te voorkomen. 

▪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.  
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▪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. 

Voor beide groepen 2 geldt: via de kleuteringang de school ook weer verlaten om een te grote drukte in de gang 

te voorkomen. We willen u vragen om een mondkapje te dragen, aangezien de 1.50 meter afstand in de gang 

helaas niet mogelijk is! 

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. 

 

Bezoek Dragon Dronten 

Op vrijdag 5 november bezocht Dragon Dronten onze school. Er werden gastlessen gegeven 

aan de groepen 5. Dit in het kader van het onderwerp "leven op land en water" dat behandeld 

wordt in de Davinci lessen. 

Yannes van Dragon Dronten heeft de kinderen kennis laten maken met een koningspython, 

twee schildpadden, een gekko en een baardagame. Yannes vertelde op ludieke en 

humoristische wijze veel over deze dieren, met als doel een stuk wijzer te worden. De 

kinderen mochten veel vragen stellen en de reptielen mochten van dichtbij bekeken en aangeraakt worden. De 

koningspython mocht om de nekken van de kinderen en juffen die dat durfden. En dit waren er heel wat. Aan 

het einde van het uitje kregen de kinderen een groepsdiploma als aandenken aan dit leuke en leerzame 

uitje. Vrijdag 5 november zijn er diverse foto's van de kinderen met de dieren gedeeld via Parro. Voor meer 

informatie over Dragon Dronten ga naar: www.dragondronten.nl 

 

Schoolschaatsen 

De groepen 4 t/m 8 gaan schoolschaatsen op de ijsbaan in het centrum van Harderwijk (Markt). Onder leiding 

schaatstrainers krijgen de kinderen schaatsles en daarnaast mogen ze ook nog even vrij schaatsen.  

Belangrijk om te weten: 

• Er zijn bij de ijsbaan schaatsen beschikbaar 

• Leerlingen mogen zelf ook schaatsen meenemen, maar geen Noren 

• Het is verplicht om handschoenen te dragen op de ijsbaan 

• Het schoolschaatsen vindt plaats op eigen risico  

 

Data schoolschaatsen groep 4 t/m 8: 

woensdag 1 december groep 4b en 6b van 9.00 - 10.00 uur 

woensdag 1 december groep 5a en 5b van 10.00 - 11.00 uur 

Dinsdag 7 december groep 7a, 7b en 7c van 13.00 - 14.00 uur 

Woensdag 15 december groep 4a en 6a  09.00-10.00 uur  

Maandag 20 december groep 8a en 8b van 9.00 -10.00 uur 

Mocht u nog meer willen weten over de ijsbaan op de Markt in Harderwijk, kijk dan op de 
vernieuwde website van Harderwijk Op IJs www.harderwijkopijs.nl  
Via uw leerkracht hoort u of de groep van uw kind met auto’s vervoerd zullen worden of 

dat de groep op de fiets naar de ijsbaan gaat. Fijn dat dit mooie ijs event door kan gaan. 

Wij kijken er naar uit. 

 

 

 

http://www.dragondronten.nl/
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Schoenendoosactie. 

Maandag 1 november jl. zijn er 198 schoenendozen opgehaald bij de Triangel. Dat is toch 

geweldig!!! Na de herfstvakantie stroomden de goed gevulde dozen binnen. Namens de stichting 

Hulp Oost-Europa heel erg bedankt, ieder kind of gezin dat hieraan meegedaan heeft. 

In het voorjaar hopen we nog een goede-doelen-actie te houden. We willen dan voor een lokaal 

doel gaan. Heeft u een goed idee, laat het ons dan horen! 

 

Kind op Maandag 

In de komende twee weken staan de volgende themaverhalen centraal: 
Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen? Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13  

Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin meekomt. Zo 

staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de 

bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal. 

 

Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed? Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46  

Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt zich 

bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen. 

 

Tot besluit…. 

Een gedicht van Chris Lindhout: 
Luister 

 
De wind fluistert Zijn wijze woorden. 
De storm buldert Zijn grote daden. 

De zee herhaalt steeds Zijn akkoorden. 
De regen volgt Zijn rechte paden. 

 
De morgen bekleedt zich met Zijn licht. 
De avond vlucht weg voor Zijn ogen. 
De schemer verstilt voor Zijn gezicht. 

De nacht aanbidt Zijn alvermogen. 
 

Luister, 
Hij is overal, 

omdat Hij overal wil zijn. 
Zie, 

ervaar Hem in ’t heelal. 
 

Wordt stil, 
 

Kijk stil, 
 

Wordt mens 
 

Wordt klein. 
 

Luister….. 
Met een vriendelijke groet, 

 

Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel 

Bijlage: 1.  Bewegen is goed, meer bewegen is beter 


