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NIEUWSBRIEF 6 

    25-11-2021 
AGENDA 

AANMELDEN 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! 
 
 

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 
24-12-2021 
Kerstviering in de groepen 
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 
21-02-2022 t/m 24-02-2022 
10- minutengesprekken n.a.v. het rapport 
28-02-2022 t/m 04-03-2022 
Voorjaarsvakantie 
 
 
 

 

Beste ouders, 

We zijn zo langzamerhand in gespannen afwachting van de 

komst van de Sint op vrijdag 3 december a.s. Het belooft weer 

ondanks alle beperkingen een mooi feest te worden! 

Na het altijd geweldige feest van de Sint, maken we ons daarna 

als school op voor het Kerstfeest. Het is altijd een wat abrupte 

overgang op school. De Sinterklaasspullen worden ‘s middags 

opgeruimd en de kerstbomen worden al weer in de groepen 

geplaatst. De spanning rondom het Sinterklaasfeest maakt 

ruimte voor de stilte en devotie van het Kerstfeest, het feest van 

het Licht, van de geboorte van Gods zoon. 

Afgelopen dinsdag werden we toch enigszins verrast door 

nieuwe maatregelen. Laten we hopen, dat deze maatregelen 

effect hebben. Op dit moment is dus nog niet met zekerheid te 

zeggen of alle activiteiten doorgang kunnen vinden. Uiteraard 

houden we u op de hoogte! 

 

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! 

 

Werken bij Doomijn (Ingezonden) 

Kom werken bij Doomijn Kinderopvang! Op 10 december 

organiseert Doomijn Expeditie Doomijn. Stap in de 

kinderwereld op één van onze locaties: laat je verwonderen 

tijdens een creatieve workshop en bespreek verschillende 

casussen met jouw medesollicitanten. Wil jij werken in de 

kinderopvang en weten of je bij Doomijn past? Solliciteer 

dan en wie weet zien wij elkaar op 10 december. 

Ga voor meer informatie naar  

www.doomijn.nl/expeditiedoomijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbsdetriangel.nl/
http://www.doomijn.nl/expeditiedoomijn.
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Reminder TSO-bijdrage 

In de maand oktober heeft u een ‘tikkie’ ontvangen voor het betalen van de TSO-bijdrage. Inmiddels zijn ook de 

reminders de deur uit en 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! Op dit moment is er helaas nog een verschil 

tussen het bedrag dat binnen moet komen en daadwerkelijk is overgemaakt (een verschil van € 1.822,00). 

Vooralsnog is het verschil dus tussen de werkelijke kosten en de TSO-inkomsten groot en dat baart ons 

uiteraard zorgen. We hopen dan ook van harte dat dit verschil kleiner wordt en ouders alsnog tot betaling 

overgaan! In januari ontvangt u nog een tikkie voor het resterende bedrag! Van harte aanbevolen! 

 

Nieuwe maatregelen COVID 

Het zal u niet ontgaan zijn, dat landelijk gezien de besmettingscijfers enorm oplopen. 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs op school krijgen. Dat is het 

allerbeste voor hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal.  

Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot 

een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. Protocollen worden zo 

snel mogelijk aangepast aan de nieuwe richtlijnen.  

 

De extra uitwerkingen van de basismaatregelen in het onderwijs zijn:  

▪Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school moeten zijn in het 

belang van de leerlingen.  

▪Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.  

▪Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.  

▪Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

▪Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.  

▪Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen. 

Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met 

neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.    

Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in 

quarantaine.   

 

In de bijlage treft u een aangepaste beslisboom aan. Ondanks het feit, dat verkouden kinderen wel naar school 

mogen komen (mits het niet Corona-gerelateerd is) wil ik u wel vriendelijk verzoeken hier geen risico mee te 

nemen. Dit blijft overigens een moeilijk afweging! 

 

Laten we hopen, dat bovenstaande maatregelen de besmettingscijfers doen dalen en er uiteindelijk weer 

versoepeld kan worden! 

 

TSO-krachten gevraagd (tegen vergoeding) 

Wij zijn voor het huidige schooljaar op zoek naar nog een paar TSO-krachten die 

ons willen helpen tijdens de middagpauze op De Triangel. Lijkt het u leuk om samen 

met de kinderen er een gezellig uurtje van te maken tijdens de pauze, dan horen 

wij dat graag. Wellicht kent u iemand in de buurt of een opa of oma die dit leuk lijkt?  

Ook als u alleen bij nood wilt bijspringen, dan kunt u ook reageren! 

Zonder de hulp van vrijwilligers kunnen wij de TSO niet organiseren! U ontvangt 

een overblijfvergoeding van € 10,00 per keer en uw eigen kinderen of kleinkinderen 

blijven dan ook gratis over. Wij zien graag een reactie tegemoet. U kunt mailen naar: info@lunchkidz.nl of voor 

meer informatie mag u bellen naar: 06-19188999! Alvast hartelijk dank!  
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Inzamelen batterijen (stichting Stibat) 

Het is nog steeds mogelijk om lege batterijen in te leveren. Hiervoor staat 

een ton van de stichting Stibat (Stichting batterijen) bij de hoofdentree. Elke 

kilo levert een punt op en daarmee kan de school spelmateriaal voor de 

kinderen aanschaffen. Het zou natuurlijk erg fijn zijn, als u mee helpt sparen. 

Zo gaan we enerzijds bewust met het milieu om en anderzijds levert het de 

kinderen extra spelmateriaal op. Intussen zijn er 96 punten gespaard en die 

vertegenwoordigen een waarde van € 24,00. Een mooi begin! Helpt u ook 

mee? Van harte aanbevolen!!! 

 

In het zonnetje 
Het Sinterklaasfeest is ieder jaar weer een heel groot en mooi feest voor de kinderen. Achter de 

schermen wordt altijd door de Ouderraad veel werk verzet om dit belangrijke feest voor de 

kinderen in goede banen te leiden. De school wordt altijd in 

Sinterklaassferen versierd, de traktaties en de cadeaus 

worden geregeld, er moet worden nagedacht over de 

aankomst van de Sint en tijdens de dag  

zelf is de OR ontzettend druk om alles goed te laten verlopen. We zijn als 

school enorm blij en dankbaar om iedere keer maar weer een beroep te 

mogen doen op onze OR. Heel, heel hartelijk bedankt! 

Ook zijn we trots op de kids van groep 8a, die er iedere week maar weer voor 

zorgen dat het schoolfruit keurig wordt verdeeld over de groepen. Top, 

jongens en meisjes! Super!  

 

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! 

 

Lief en leed 

Helaas moet juf Tresita op 7 december geopereerd worden en zal zij naar verwachting 2 weken 

niet kunnen werken. Gelukkig zijn juf Melissa (woe./vr.) en juf Leanne (do.) bereid om haar te 

vervangen.  

Ook mochten we vorige week een nieuwe collega verwelkomen. Juf Anne de Bruin is gestart in 

groep 7c en werkt op de donderdag en de vrijdag. We wensen haar een hele goede tijd toe op onze school en 

hopen, dat zij zich snel ‘thuis voelt’. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich even aan u voorstellen! 

 

Resultaten veiligheidsmonitor 

In de afgelopen weken is de veiligheidsmonitor afgenomen in de groepen 6 t/m 8. Deze digitale vragenlijst wordt 

één keer per jaar afgenomen. Het doel hiervan is de veiligheidsbeleving van de leerlingen in de groepen 6 t/m 

8 in kaart te brengen en op basis van de resultaten te kunnen sturen op het verder versterken van de veiligheid 

in de school. De vragenlijst Veiligheid omvat de volgende indicatoren: Veiligheidsbeleving; Het optreden van de 

leraar; De opstelling van de leerling; Welbevinden; Fysieke Veiligheid; Sociale Veiligheid; Psychische Veiligheid 

en Materiële Zaken.  

Het programma dat hiervoor gebruikt wordt is Werken Met Kwaliteit, dat gebaseerd is op het Inspectiekader en 

als kwaliteitsinstrument aan de eisen van de onderwijsinspectie voldoet. 

Van de 172 leerlingen, hebben 160 de vragenlijst digitaal ingevuld en dat geeft een responspercentage van 93 

%. Met dit percentage zijn de resultaten betrouwbaar en krijgt de school zo een goed beeld van haar kwaliteit.  
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De leerlingen konden op alle stellingen een waardering geven van 1 (zwak/onvoldoende); 2 (matig); 3 

(voldoende) en 4 (goed). 

 

Waardering van de scores:  

Een score tot 2.50 Onvoldoende; een score tussen 2.50 en 3.00 Zwak (matig); een score tussen 3.00 en 3.25 

Voldoende; een score tussen 3.25 en 3.50 Ruim voldoende; een score tussen 3.50 en 3.75 Goed; een score 

tussen 3.75 en 4.00 Uitstekend. 

 

Norm:  

De norm is ingesteld op 3.00. Een sterk punt is een punt dat boven de 3.50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt 

is een punt dat beneden de 3.00 scoort. 

 

Benchmark:  

De resultaten van de eigen school (Gemiddelde Score Eigen School (GSES)) worden ook vergeleken met de 

resultaten van de overige scholen in Nederland (Gemiddelde Score Overige Scholen (GSOS)).  

 

      GSES     GSOS   

 

1. Veiligheidsbeleving    3.67      3.59   

2. Het optreden van de leraar   3.61       3.31   

3. De opstelling van de leerling  3.42       3.32    

4. Welbevinden    3.61       3.37   

5. Fysieke Veiligheid    3.75      3.65    

6. Sociale Veiligheid    3.81     3.63    

7. Psychische Veiligheid   3.77       3.68    

8. Materiële Zaken    3.81       3.66   

 

Waardering van de vragen: 
Onvoldoende (score tot 2.50)           0% 
Zwak (matig) (score tussen 2.50 en 3.00)         0% 
Voldoende (score tussen 3.00 en 3.25)      0 % 
Ruim voldoende (score tussen 3.25 en 3.50)     15.0% 
Goed (score tussen 3.50 en 3.75)       37.5% 
Uitstekend (score tussen 3.75 en 4.00)      40.0% 
 

CBS De Triangel scoort als school gemiddeld een 3.68 (2019: 3.52; 2020: 3.67). Daarmee scoort de school 

goed. Van de 8 beoordeelde indicatoren is er geen enkele indicator als onvoldoende beoordeeld en kreeg 

slechts 1 indicator een enigszins lagere beoordeling in vergelijking met de overige indicatoren (De opstelling 

van de leerling: 3.42). Daarnaast lagen de resultaten op alle indicatoren hoger dan de gemiddelde score van de 

overige scholen. 

 

Ook mochten de kinderen een beoordeling geven op 2 stellingen: 

▪Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer    9.0 

▪Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer     8.9 

 
Uiteraard zijn we als school erg tevreden met deze resultaten. We realiseren ons echter ook, dat veiligheid een 

basisvoorwaarde is voor het leren van de kinderen en dat we als school altijd enorm alert hier op moeten blijven! 
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Stichting Mensen in Nood 0341  
Stichting Mensen in Nood 0341 is een lokale stichting voor de regio Harderwijk, Ermelo, Putten en Nunspeet. 

Zij heeft zich als doel gesteld mensen te helpen die door welke oorzaak ook in financiële problemen zijn 

gekomen.  

Stichting Mensen in Nood helpt mensen met voedsel en andere huishoudelijke artikelen zoals 

schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, wasmiddelen en dergelijke. Daarnaast helpen zij met kleding, 

schoenen en huisraad.  

Om de stichting te helpen houden wij een inzamelingsactie van maandag 13 t/m vrijdag 17 december, t.b.v. de 

Kersttassenactie. Zou u in de week van 13 t/m 17 december 1 of meerdere van onderstaande producten willen 

meegeven aan uw kind? 

- pak fruitsap  

- houdbare melk  

- chips paprika/naturel en/of nootjes  

- poedersuiker  

- pannenkoekenmix (alleen water toevoegen)  

- Aardappelpuree  

- knakworstjes  

 

De producten kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht in de klas.  Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

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 in de klas. 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!!! 

 

Schoolschaatsen 

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

van 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. 
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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 ijsevent door kan gaan. Wij kijken er naar uit. 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Anouschka Schröder, ik ben 25 jaar oud en woon in Ermelo.  

Sinds 1 november werk ik als onderwijsassistent op basisschool De Triangel. 

Daarnaast werk ik ook nog vijf middagen in de week op de Sport&Fun BSO in 

Harderwijk. Ik vind het erg leuk om deze twee banen te kunnen combineren en heb 

het erg naar mijn zin op De Triangel. U kunt mij vooral tegenkomen in de groepen 3 

t/m 6. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten, een boek lezen, dagjes weg met vrienden 

en familie of lekker uiteten. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd even 

aanspreken op of rondom de school.  

 

Kind op Maandag 

Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad 

kun je aanwijzen op een landkaart. Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en 

nu. 

In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Bethlehem. We horen het bijzondere 

verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Bethlehem, maar ontdekt daar hoe God 

voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt. 

 

Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. Daar wordt Jezus geboren: een koningskind, de 

Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek naar het kind. De 

Schriftgeleerden vertellen dat ze in Bethlehem moeten zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit 

Bethlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen! We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot 

leven komen in de klas. 

 

In de komende twee weken staan de volgende themaverhalen centraal: 
 
Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar (Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17) 

Naömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen gaan ze 

op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz. Zo wordt in 

Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt. 

 

Week 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans! (Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4) 

Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er is 

iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, kunnen Boaz en Ruth 

trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van David. 

http://www.harderwijkopijs.nl/
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Tot besluit…. 

Een gedicht van Chris Lindhout: 
 

Mag ik dan... 
  

De knuffel weg. 
Het huis is weg. 

De straat, de school, de winkel weg. 
  

Pappa zegt: 
‘We gaan’. 

  
Langs stoffige wegen gaan we. 

Over hoge golven. 
Tegengehouden door  

muren van prikkeldraad. 
Overvolle treinen en bussen 

op weg naar... daar. 
  

Ik zie vreemde ogen. 
Ik hoor onverstaanbare woorden. 

Ik sta in lange rijen. 
Ik eet onbekend voedsel. 

  
Pappa zegt: 

 
‘Vertrouw me maar. 

We krijgen het beter... daar. 
 

Je krijgt  
een nieuwe knuffel 

een nieuw huis 
een nieuwe school, 

  
want waar we heen gaan 

vieren mensen Bevrijdingsdag. 
Daar zingen de mensen: 

  
“Mag ik dan bij jou schuilen, 
als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen,  
droog jij m’n tranen dan?” 

  
‘Naar die mensen gaan we toe. 

Het komt goed.’ 
zegt pappa. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel 

Bijlage: 1.  Beslisboom 


