NIEUWSBRIEF 12
16-02-2022
AGENDA
Beste ouders,
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 11 van CBS De Triangel. Heel
langzamerhand zien we de eerste aarzelende tekenen van de
lente al wat om ons heen. Het blijft al lekker lang licht en ’s
morgens vroeg word je weer gewekt door het fluiten van de
vogels. Als de temperatuur nu ook nog een duit in het zakje
doet. Heerlijk……!!!
In deze nieuwsbrief leest u meer over de Poëzieweek, die van
7 t/m 11 maart wordt georganiseerd, de vragenlijst OuderTevredenheid, de markt van de Plusklas en de aankondiging
van het verkeersexamen voor de leerlingen van de groepen 7.
Ook treft u een herhaalde oproep voor vrijwilligers die het koken
met kinderen willen opstarten! Veel leesplezier toegewenst!

Vragenlijst Oudertevredenheid
Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een
schoolplan. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe
de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.
In het najaar van 2021 is de tevredenheid onder de leerlingen
uit de groepen 6 t/m 8 gepeild en deze resultaten worden
gebruikt bij de ontwikkeling van ons nieuwe schoolplan.
Ook is het hierbij voor onze school van groot belang om inzicht
in de tevredenheid en betrokkenheid van de ouders van de
leerlingen te krijgen. Dit is dan ook de reden, dat u vandaag een
link ontvangt waarmee u op de vragenlijst kunt inloggen. Wij
hopen natuurlijk, dat veel ouders deze vragenlijst willen
invullen, waardoor de resultaten betrouwbaar zijn. Mogen we
op uw medewerking rekenen? Alvast hartelijk bedankt!

Versoepelingen
Minister Kuipers (VWS) kondigde in de persconferentie
versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Ook in het
onderwijs kunnen er de komende periode richtlijnen worden
versoepeld. Basismaatregelen blijven nodig en ook het advies
om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden.
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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!
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De versoepelingen op een rij:
Vanaf 18 februari:
▪Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits
je 24 uur geen klachten meer hebt.
▪Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.
▪Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer mogelijk. Wel
moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers nog gehandhaafd worden.
Vanaf 25 februari:
▪Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en
voldoende ventileren gelden wel.
▪Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje
te dragen.
▪Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een
zelftest te doen blijft.
Gelukkig gaan we dus als maatschappij weer terug naar het ‘nieuwe’ normaal. In de afgelopen 2 jaar was het
voor ouders nauwelijks mogelijk om de school te betreden. Dit was voor iedereen een begrijpelijke, maar wel
een hele moeilijke maatregel.
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. Naar aanleiding van de
aangekondigde versoepelingen zal er in het directieberaad van VCO overlegd worden op welke wijze hiermee
omgegaan wordt. Dit betekent, dat we tot aan de voorjaarsvakantie de huidige Corona-aanpak nog continueren,
zodat we als VCO-scholen de tijd hebben om een en ander op elkaar af te stemmen!

Poëzieweek
In week 10, maandag 7 t/m vrijdag 11 maart 2022 houden we een poëzieweek op de Triangel. In deze week
zullen alle leerlingen gaan leren over poëzie. En ook zullen ze zelf actief aan de slag gaan met poëzie en
gedichten. Onze leesconsulent Merel Stam van Bibliotheek Harderwijk zal in elke groep een workshop
verzorgen. Het thema in deze week is natuur.
Is het geen wonder
Zoals alles groeit
En zelfs na een winter
Zo prachtig opbloeit
Het blijft toch bijzonder
Dat warmte en licht
Bij plant, dier en mens
Dit wonder verricht

Energieweken
Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de Energieweken. In de groepen wordt al volop gebruik gemaakt van
de leskisten van de Hortus. Alle gastlessen en uitjes rondom de Energieweken zijn ingepland.
Een van de dingen die we ook genoemd hebben is de inzamel box van CAI/KPN. Hierin kunt u uw oude, niet
bruikbare apparaten als afstandsbedieningen, modems, tv-kastjes inleveren. De box staat inmiddels in de hal.
Dit initiatief van CAI/KPN is in gang gezet om apparaten zoals afstandsbedieningen uit elkaar te halen en
onderdelen te hergebruiken. Dit om een steentje bij te dragen aan verduurzaming. Lever ze in, dan bent u ook
onderdeel van deze verduurzaming.
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Heeft u geen oude apparaten om in te leveren, maar u wilt toch een bijdrage leveren, scan dan bijgaande QRcode en geef een zelfgekozen bijdrage. Vanuit de CAI/KPN ontvangt de school een geldbedrag als dank voor
de inzameling. Dit bedrag tezamen met uw bijdrage komt ten goede aan verduurzamingen in de school.

Markt Plusklas
23 februari 2022 houdt de plusklas groep 5/6 en 7/8 een markt op het plein met zelfgemaakte spulletjes en
eten en drinken. Met de opbrengst steunen we Stichting mensen in nood 0341. mensen-in-nood U komt toch
ook?

mensen-in-nood
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.
www.mensen-in-nood.nl

Verkeersexamen groepen 7
Op dinsdag 29 maart 2022 doen de leerlingen van de groepen 7 theorie verkeersexamen.
En op maandag 11 april 2022 is het weer zo ver: vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland komen bij ons op
school om praktijk (fiets) examen af te nemen bij de leerlingen van de groepen 7. De leerlingen kunnen alleen
deelnemen aan het examen als zij gebruik maken van een goedgekeurde, dus veilige fiets. We zullen op school
de fietsen samen met de kinderen controleren. Mocht het zo zijn dat er iets aan een fiets mankeert, zorg er dan
voor dat dit op tijd gerepareerd wordt. Kijk hiervoor ook op de website van Veilig Verkeer Nederland (fietscheck).
Doe dit op tijd, dus uiterlijk eind maart, zodat eventuele reparaties nog uitgevoerd kunnen worden. Kom dus niet
voor verrassingen te staan en zorg dat de fiets van uw kind in orde is.
In de komende weken zullen de leerkrachten met de leerlingen de fietsroute gaan oefenen.
Op welke dagen dit zal plaatsvinden, verneemt u van de leerkrachten via de weekmail of
Parro. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Via deze zelfde kanalen zullen de leerkrachten
vragen wie van u zich wil opgeven als vrijwilliger. We hebben uw hulp nodig langs de route
(controleposten). Wij zijn op zoek naar 5 vrijwilligers. Geeft u zich op via de leerkracht van
uw kind.
Voor de fietsroute kunt u kijken op www.VVN.nl/in-je-buurt/gelderland/harderwijk. Dan
kunt u eventueel de route ook zelf met uw kind oefenen.
We starten het examen 11 april 2022, 12.30 uur
Indien zowel het theorie-examen als het praktijkexamen is
behaald, ontvangt uw zoon of dochter een verkeersdiploma.
De kinderen die cum laude zijn geslaagd worden gehuldigd door de burgemeester van
Harderwijk op 1 van de deelnemende scholen. Hiervoor volgt separaat een
uitnodiging. E.e.a. nog onder voorbehoud i.v.m. de dan geldende coronaregels. De
huldiging wordt geregistreerd door Serve-It en is via de digiborden op school te volgen
of later te bekijken. Familie en vrienden kunnen via een link ook meekijken via youtube.
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Terugblik Voorlees High Tea
Op vrijdag 4 februari werd in het kader van de Nationale Voorleesdagen een voorleesHigh Tea op school georganiseerd Onder het genot van allerlei lekkers gemaakt door
ouders en ingekocht door de ouderraad, konden de kinderen luisteren naar
voorleesverhalen. Wat zag het er allemaal verzorgd, leuk en lekker uit! De kinderen
hebben genoten. Dank aan de ouders en ouderraad voor jullie bijdrage.

Verlof aanvragen
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met
uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep.
Bijvoorbeeld omdat u:
▪seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
▪met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
▪als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.
In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.
Toestemming aanvragen bij directeur van de school:
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat.
De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op
vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.
De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing?
Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.
Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt:
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u
dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:
▪een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens
schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
▪een verklaring van uw werkgever als u seizoenswerk doet.
Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties:
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
▪dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
▪u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
▪u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
▪u niet 2 weken achter elkaar in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunt met uw gezin.
Vrij voor bijzondere gebeurtenissen:
Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor
moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor
meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij
controleert of kinderen naar school gaan.
Het is niet toegestaan zgn. luxeverlof op te nemen, bijv. door een lang weekend weg te gaan. In dat geval zal
er geen toestemming worden verleend.
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Herhaalde oproep: 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
u verdere vrijblijvende informatie, dan kunt u altijd even contact met mij opnemen!
Intussen hebben 4 (groot) ouders zich aanmelden, waardoor er vaker met de kinderen gekookt kan worden. Het
is ook echt niet zo, dat u iedere week aan de beurt bent. In overleg is alles mogelijk! Helpt u mee? Van harte
aanbevolen!!!

Nieuws uit de MR
Eind januari is de MR weer bij elkaar geweest. In dit overleg is uitgebreid stil gestaan bij de schoolscan van de
inspectie (waar is de school goed in, wat kan beter) en is vooruitgeblikt naar de volgend schooljaar
(groepsindeling, data vrije dagen en vakanties). Ook is gekeken naar de ervaringen met het continurooster en
invulling van de TSO. De eerste ervaringen zijn positief. De school wil daarom graag verder op dezelfde voet
en heeft binnenkort een overleg met Lunchkidz.
Wil je meer weten over de activiteiten van de MR? Bekijk dan ons jaarverslag van schooljaar 2020/2021.

Winnares Warme Truienwedstrijd
Afgelopen vrijdag 11 februari kregen we in groep 8b hoog bezoek. Kinderen uit de groepen 7 en 8
hebben meegedaan met de warme truien wedstrijd. Van de maar liefst 4000 inzendingen is het
ontwerp van Sterre uit groep 8b gekozen als winnaar. We zijn natuurlijk enorm trots op haar! Wat
een prachtige trui is het geworden.

Kind op Maandag
In de week tot de voorjaarsvakantie staat het volgende themaverhaal centraal:
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Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg (Marcus 6: 6b-44)
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd
worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes
de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze week horen we hoe Jezus vijf broden
en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg!
Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema ‘Open je ogen’. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we
onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt
met duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar
Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou
doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is
een nieuw begin.
We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus
vertelt het ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn boodschap is voor alle
mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En dat ze ogen blijven openen voor
het goede nieuws in de wereld van vandaag.
Week 10 (07/03 - 11/03) – Wij hebben je nodig (Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30)
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het water naar hen
toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook in de
omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.

Tot besluit….
Een gedichtje van Hans Bouma:
Is er een mens…
Is er een gezicht
dat naar je lacht,
vertrouwd landschap
dat op je wacht,
Is er een stem
die je naam noemt,
je liefdevol huisvest,
is er een hand
die je streelt,
is er een mens
die zijn leven
met je deeltSpreek dan van geluk.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van Heeringen en Mark Lemstra, directie CBS De Triangel
Bijlage 1: Kidsrun 12 maart; Bijlage 2: QR-code KDV-project
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