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NIEUWSBRIEF 9 

    03-02-2022 
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! 
 
 

04-02-2022 
Voorlees High Tea 
09-02-2022 
Koffiemorgen 
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 
23-02-2022 
Markt Plusgroep 
28-02-2022 t/m 04-03-2022 
Voorjaarsvakantie 
15-03-2022 
MR-vergadering 
21-03-2022 t/m 25-03-2022 
Projectweek Energie & Duurzaamheid 
07-04-2022 
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 
14-04-2022 
Paasviering in de groepen 
 

 

  

 

Het is nu duidelijk te merken aan de bezetting in de klassen en 

het aantal zieke collega’s, dat de besmettingscijfers erg snel 

oplopen. Het is iedere dag weer puzzelen of alle groepen een 

juf of meester voor de klas hebben. Gelukkig kunnen we als 

directie rekenen op de inzet van het team, dat samen de 

schouders er onder zet! Menige collega werkt extra om maar te 

voorkomen, dat er groepen naar huis moeten worden gestuurd. 

 

Gelukkig is ook de maatregel komen te vervallen, dat bij 3 of 

meer besmettingen een groep in quarantaine moet. Dit 

betekent, dat leerlingen die niet besmet zijn en verder geen 

klachten hebben wel gewoon naar school kunnen blijven gaan. 

Het is echter wel te hopen, dat het aantal besmettingen onder 

het personeel beheersbaar blijft, zodat er niet hoeft worden 

overgegaan tot afstandsonderwijs als er geen vervanging meer 

te vinden is.  

Wat we als school erg waarderen is het begrip van u als ouder! 

Het is erg prettig om als school medewerking te krijgen van 

ouders, als er oplossingen moeten worden gevonden. Zo 

komen we hopelijk door deze lastige periode heen!  

 

Natuurlijk zijn er ook leuke ontwikkelingen, die in deze 

nieuwsbrief vermeld worden. Zo willen we heel graag de 

kooklessen voor de leerlingen opstarten en daar hebben we u 

echt bij nodig! Ook wordt er weer een koffiemorgen 

georganiseerd, is er een ondernemersmarkt van de Plusgroep 

en voor de leerlingen morgen een Voorlees High Tea. Veel 

leesplezier! 

 

In het zonnetje 

Leerlingen van groep 8 zijn iedere morgen druk in de weer om 

het schoolfruit keurig te verdelen over de verschillende 

groepen, zodat alle kinderen weer lekker kunnen genieten van 

een gezonde hap! Jongens en meisjes van groep 8: Super 

bedankt, dat jullie iedere keer maar weer klaar staan. Het wordt 

bijzonder op prijs gesteld! 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

http://www.cbsdetriangel.nl/
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*** Ondernemersmarkt van de Triangel ***  

In de Plusklas van de Triangel (groepen 5 t/m 8) zijn we met heel veel dingen bezig. Eén lesonderdeel is ‘leren 

ondernemen’. Om de dingen die we bedacht en gemaakt hebben ook concreet vorm te geven, organiseren deze 

kinderen een markt, op woensdag 23 februari, vanaf 12:30 uur!  

In een volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over van de kinderen zelf, maar hierbij alvast een 

vooraankondiging, want we willen u, jou, jullie allemaal hier natuurlijk van harte bij uitnodigen!!!  

 

Koningspelen uitzending (Ingezonden door GA! Harderwijk 

Kijken jullie ook mee naar de speciale 

Koningsspelen uitzending? 

Vanaf woensdag 26 januari is de video al te 

bekijken via deze link: deze link 

We zouden het geweldig vinden als zoveel 

mogelijk kinderen gaan kijken en ook lekker 

meebewegen met Ron Boszhard, Britt Dekker 

en Kinderen voor Kinderen.  

Deel de link vooral met alle leerkrachten en het 

liefst ook met de ouders zodat we alle kinderen 

in heel Nederland met plezier aan het bewegen krijgen. In de klas of thuis. 

De uitzending blijft op Youtube staan, dus is ook op een later moment terug te kijken. 

 

Kooklessen op de Triangel 

Vanaf de start van dit cursusjaar draait ons Science-lab waar de kinderen met heel veel plezier lessen volgen 

in het kader van techniek en programmeren. Ook is er destijds een prachtige (verrijdbare) keuken aangeschaft 

met als doel om tijdens de Science-lessen kinderen te laten koken. In de praktijk is gebleken, dat dit nauwelijks 

haalbaar is. De diversiteit aan activiteiten in het Science-lab is zo groot, dat  de begeleiding tijdens het koken 

voor meester Kees eigenlijk niet mogelijk is. 

Toch lijkt het ons voor de kinderen een prachtige activiteit en het zou zonde zijn om de keuken nauwelijks te 

gebruiken. We hebben inmiddels de beschikking over een mooie en eenvoudige kookmethode, die zelfs voor 

mij te volgen is! 

Het zou mooi zijn als er op bepaalde dagen toch gebruik kan worden gemaakt van de keuken en de kinderen 

plezier beleven aan het bereiden van een maaltijd.  

 

We zien de organisatie van het koken als volgt voor ons: 

-De tijden zijn van 10.00-12.00/12.30 uur; 

-Een kookgroepje bestaat steeds uit 3 leerlingen; 

-De leerlingen eten hun maaltijd zelf op (dekken de tafel etc.); 

-Dagen zijn flexibel; 

-Kosten worden door de school vergoed; 

-Alle materiaal is aanwezig in de keuken; 

-De school beschikt over een goed geoutilleerde keuken; 

-De kookmethode is een leidraad; eigen invulling is uiteraard mogelijk; 

-Het koken vindt altijd plaats onder begeleiding van 2 kookmoeders of -vaders. 

 

U voelt de vraag waarschijnlijk al aan komen: we zijn dus dringend op zoek naar kookmoeders- en vaders (opa’s 

en oma’s zijn ook van harte welkom), die één keer per week met een klein groepje kinderen willen koken. Wilt  

 

https://login.koningsspelen.nl/redirect.cfm?mail_id=10167&link=https://www.youtube.com/watch?v=2VLPCO0MyjQ
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u verdere vrijblijvende informatie, dan kunt u altijd even contact met mij opnemen! Laten we samen nog meer 

mogelijk maken voor onze kinderen op de Triangel! Van harte aanbevolen!!! 

 

Rapporten en Cito-toetsen 

Op dit moment zijn relatief veel kinderen afwezig in verband met een positieve Corona-test en/of omdat ze ziek 

zijn. In deze periode worden echter ook altijd de Cito-toetsen afgenomen. De resultaten worden dan vervolgens  

vermeld op het rapport. Het is echter de vraag of het in deze periode lukt om bij iedere leerling de Cito-toets 

voor het rapport en de 10-minutengesprekken af te nemen. Daarom hebben we als team het volgende hierover 

afgesproken: 

▪De rapporten worden meegegeven op de afgesproken datum: vrijdag 18 februari; 

▪De 10 minuten gesprekken vinden volgens planning plaats in de week maandag 21 februari t/m donderdag 24 

februari. Dit geldt echter niet voor de groepen 7. Deze gesprekken vinden plaats in maart in combinatie met het 

pré-advies. Deze ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging! 

▪Als alle Cito-resultaten van een leerling volledig zijn, worden deze aan het rapport toegevoegd.  

▪Indien deze Cito-resultaten volledig zijn, worden deze niet aan het rapport toegevoegd en geeft de leerkracht 

deze resultaten in een gesloten envelop mee aan het kind als alles is afgenomen (dat kan dus ook na de 

voorjaarsvakantie zijn). 

Het is uiteraard te hopen, dat het aantal besmettingen afneemt en alles verder volgens planning kan verlopen! 

Afstandsonderwijs 

Sommige kinderen worden echt ziek van Omikron, maar er zijn ook kinderen die er nauwelijks last van hebben. 

De quarantaineregeling is komen te vervallen en dit betekent, dat een groep zelfs bij een hoog 

besmettingspercentage niet meer in quarantaine hoeft. Kinderen blijven echter thuis bij 

klachten en een positieve (zelf)test. In de praktijk kan dit betekenen, dat er relatief veel 

kinderen ontbreken in de groep, maar dat de groepsleerkracht wel ‘live’ moet lesgeven. 

Hij/zij kan daarnaast echter geen afstandsonderwijs organiseren voor de leerlingen die ziek thuis zitten. Dit kan 

ook niet overgenomen worden door een andere leerkracht, aangezien alle medewerkers echt nodig zijn om de 

groepen draaiende te houden. Er is simpelweg niemand over om in dat geval afstandsonderwijs te organiseren. 

Daarom is besloten om bij meer dan 6 besmettingen in een groep de lessen in te scannen en te publiceren via 

het Teamskanaal van de groep. Kinderen mogen dit maken als ze daar toe in staat zijn! 

Als school horen we graag of er sprake is van een positieve (zelf)test van een kind. U kunt dat via de mail 

melden bij de leerkracht van uw kind, zodat hij op tijd een afweging kan maken of er lessen gescand moeten 

worden. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

Training ‘Opkomen voor jezelf’  

Elk schooljaar geeft IKOS de training "Opkomen voor jezelf" aan de groepen 7. Zo 

ook dit jaar weer. De groepen 7b en 7c hebben de training inmiddels gedaan en 

met goed gevolg afgesloten. Dit wordt altijd gedaan met het doormidden slaan van 

een plankje. Groep 7a start in week 5. 

Opkomen voor jezelf’ is een psychofysiek programma. Dit betekent dat het een 

actief programma is met heel veel leuke fysieke oefeningen. Een medewerker van 

IKOS leert de kinderen om stevig te staan, hoe ze grenzen aan kunnen geven, hoe 

ze de grenzen van een ander kunnen respecteren en hoe ze in actie kunnen 

komen als dat nodig is. De kinderen leren samenwerken, opkomen voor jezelf, op 

een goede manier omgaan met kinderen die niet je vriend(in) zijn, je mening geven 

en/of eervol in actie komen als je gepest wordt. Dit zijn allemaal thema's die in de training naar voren komen. Er 

wordt veel met elkaar geoefend, wat ook de sfeer in een groep ten goede komt. 
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Over IKOS: De medewerkers van IKOS vormen een gespecialiseerd bureau voor psychomotorische therapie 

(PMT) en psychosociale hulpverlening.  

 

Herdenkingsfilm Joodse slachtoffers 

In januari worden altijd de Joodse slachtoffers van de 2e WO herdacht. Zo ook in Harderwijk (Comité Herdenking 

21 Joodse Harderwijkers).  I.v.m. Corona kon er geen live herdenking plaatsvinden. Als alternatief is er een film 

opgenomen met een aantal kinderen van de Willem Alexander, De Triangel en het Alfons Ariens. De film is te 

bekijken via bijgaande link (Youtube): https://youtu.be/_aAFw8FH4gc 

Koffiemorgen 

Op woensdag 9 februari willen we weer een koffiemorgen organiseren. We willen dit met in achtneming 

van alle maatregelen organiseren in het Science-lab! U bent van harte welkom vanaf 08.30 uur. Uiteraard 

zijn opa’s en oma’s ook van harte welkom!  

 

Lief en leed 

Helaas zijn veel kinderen en collega’s geveld door het Omikronvirus en is het een hele puzzel 

om steeds bezetting te vinden voor alle groepen. Hierbij werken veel collega’s extra om maar 

te voorkomen, dat er groepen door een besmetting van een leerkracht naar huis moeten 

worden gestuurd. We zetten dus alle zeilen bij, maar het kan dus ook zo maar gebeuren dat 

er verder geen opties meer zijn en er besloten moet worden om over te gaan tot afstandsonderwijs. Voor 

iedereen is dit dus een lastige en moeilijke tijd! Het is te hopen, dat we de winterperiode gauw achter ons kunnen 

laten en dat door de hogere temperatuur het ziekteverzuim snel omlaag gaat. 

Deze week is na een operatie juf Paula weer begonnen met haar werkzaamheden. De operatie is goed gelukt 

en de klachten zijn gelukkig verholpen. Het is natuurlijk erg fijn om haar weer terug te hebben in ons team! 

 

Kind op Maandag 

In de komende 2 weken staan de volgende themaverhalen centraal: 

 
Week 06 (07/02 - 11/02) – Zaai verhaal (Marcus 4: 1-34) 

Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene plek komt het op, 

op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er verschillend mee 

omgaan. 

 

Week 07 (14/02 - 18/02) – Ik zie je wel (Marcus 5: 1-43) 

Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste God. Jezus 

verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van het water gaan, komt 

Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt en 

geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem niet tegen. 

 

Tot besluit…. 

Een gedicht van Chris Lindhout: ‘Zoals een kind’ 
 

Zoals een kind, 

zo zonder vooroordelen 

in de vakantie met een ander kind gaat spelen. 

 

Zoals een kind 

je helemaal vertrouwt 

https://youtu.be/_aAFw8FH4gc
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als je vertelt van verhalen in ‘t woud. 

 

Zoals een kind 

verdriet heeft om de kat 

dat plotseling een hinkend pootje had. 

 

Zoals een kind 

zacht treurt om opa’s dood 

en hulp’loos huilend wegkruipt in je schoot 

 

Zoals een kind 

vol idealen zit 

en voor hongerige landen bidt. 

 

Zoals een kind 

je vreugde en licht kan geven, 

zo vrolijk en zo onbezorgd kan leven. 

 

Zo zijn de mensen 

levend in Gods Rijk, 

ontroerend, als een kind gelijk 

Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het team, 
 
Mariëlle van Heeringen en Mark Lemstra 
 
Bijlage: Flyer 6-jarig bestaan Lunchkidz 


