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Bijlage 1. Wervingsposter Junior Energiecoach; 2. CJG Harderwijk; 3. Move(F)informatie; 4. Informatiebrief Quiek 
fysiotherapie. 
 
  
Harderwijk,18 februari 2021 
 
 
Beste ouders, 
 
Het was een hectische start van deze week; code rood zorgde voor veel onrust, maar ook voor verschillen in de wijze 

waarop basisscholen hier rekening mee hielden. Hierbij is er altijd sprake van een dilemma. Als school hebben we er 

voor gekozen om wat later te openen en iedereen zo voldoende tijd te geven om op school te komen. Collega’s buiten 

Harderwijk hebben indien mogelijk een dag gewisseld met hun duo-collega en in een enkel geval is er voor vervanging 

gezorgd. Zo kon er toch sprake zijn van een enigszins normale schooldag. 

Wel heeft iedereen volop kunnen genieten van het prachtige winterweer en lekker kunnen schaatsen op bevroren meren 

en plassen. De kou van vorige week staat in schril contrast met het lenteachtige weer aan het eind van deze week. ’s 

Morgens vroeg hoor je de vogels al weer fluiten en de eerste krokussen zijn al weer boven de grond te bewonderen.  

Volgende week breekt de voorjaarsvakantie aan. Voor de kinderen een merkwaardige gewaarwording; eerst een hele 

periode thuis afstandsonderwijs gehad, dan 2 weken naar school en nu weer een week vrij! De moeilijkste periode lijken 

we echter achter de rug te hebben! Wat verlangen we allemaal naar het ‘normale’, het weer op bezoek kunnen gaan 

met elkaar, samen leuke dingen doen. Hopelijk komt dit weer gauw terug! In ieder geval bieden de voortekenen van de 

lente hoop. Hoop op een eind van deze pandemie en moeilijke tijd en breekt er weer een periode aan van een 

onbezorgde kindertijd! 

 

Nieuwe missie en visie van CBS De Triangel 

In het schooljaar 2019-2020 is CBS De Triangel gestart met een visietraject en de kernwaarden, die we als team waarde 

(n)vol vinden. Dit missie/visietraject is in het cursusjaar 2020-2021 afgerond. De komende jaren zijn de geformuleerde 

kernwaarden leidend voor de inrichting van ons onderwijs. 

 

Onze missie: ‘Wij willen dat onze leerlingen zich zo thuis voelen dat ze zich vanuit hun eigen kracht ontwikkelen’. 

 

Hierbij zijn de volgende vijf kernwaarden geformuleerd: 

Agenda: 
22-02-2021 t/m 26-02-2021 Voorjaarsvakantie 
05-03-2021 Rapport mee 
08-03-2021 t/m 11-03-2021 10-minutengesprekken via Teams 
08-03-2021 MR-vergadering 
08-03-2021 t/m 13-03-2021 Poëzieweek 
12-03-2021 Schoolontbijt 
29-03-2021 Theoretisch Verkeersexamen groepen 7 & 8 
01-04-2021 Paasviering in de groepen 
02-04-2021 t/m 05-04-2021 Paasvakantie 
15-04-2021 Praktisch Verkeersexamen groepen 7 & 8 
15-04-2021 Studiemiddag team (alle kinderen zijn vrij) 
26-04-2021 t/m 07-05-2021 Meivakantie 
04-05-2021 Dodenherdenking 
05-05-2021 Bevrijdingsdag 
13-05-2021 t/m 14-05-2021 Hemelvaart 
24-05-2021 Pinksteren 
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1. Stralen: Wij willen dat elke leerling gaat stralen. Dat doen we zelf ook. 

2. Saamhorigheid: Als wij het samen doen, kunnen we heel ver komen. 

3. Ambitieus: Wij willen vooruit, omdat we allemaal beter worden van ontwikkeling. 

4. Innerlijke kracht: Innerlijke kracht voedt je zelfvertrouwen. Je krijgt dan plezier in ontdekken! 

5. Positiviteit: Positief zijn en blijven brengt je verder. 

 

Onze school vindt het belangrijk om modern en eigentijds onderwijs vorm te geven. Dit betekent, dat we niet alleen de 

vakken taal, lezen en rekenen belangrijk vinden, maar ook veel aandacht willen hebben voor vaardigheden als 

samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden. Zo kan het onderwijs het best inspelen op de snelle veranderingen in onze maatschappij.   

 

Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind uniek is en met zijn specifieke gaven en talenten de school binnen komt. De 

school wil er dan ook nadrukkelijk naar streven om zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ te kunnen bieden aan alle 

kinderen op onze school.   

CBS De Triangel wil een Brede school zijn met verrijkend onderwijs voor alle kinderen, waarbij sterk ingezet wordt op 

het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij de kinderen. Om dit te realiseren is een aantal belangrijke ontwikkelingen 

in gang gezet: 

▪de ontwikkeling van het Brede schoolconcept (samenwerking met Intraverte, PUUR-logopedie, Kinderfysiopraktijk 

Quick, diverse bureaus voor dyslexiebegeleiding, kindcentrum Doomijn, type-instituut BA&T); 

▪de start van een eigen Plusgroep na de voorjaarsvakantie;  

▪de pilot en aanschaf van Levelwerk (leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen); 

▪herinrichting van de school en het atrium waardoor er mogelijkheden zijn ontstaan voor samenwerkend leren; 
▪de invoering van de Kwink, de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling; 

▪de invoering van Ipads (kleuters), chromebooks (groepen 3 t/m 5) en Surface Go’s (groepen 6 t/m 8) 

na de voorjaarsvakantie. 

 

De missie en visie met daarbij de 5 kernwaarden zijn beschreven in een mooie brochure, die u na de 

voorjaarsvakantie ontvangt.  

 

Samenwerking met QUIEK, kinderfysiopraktijk 

Sinds de zomervakantie werkt de school in het kader van de Brede schoolontwikkeling 

samen met PUUR-logopedie, Intraverte en verschillende dyslexiebehandelaars. Daarnaast 

is er ook een samenwerking gestart met Quiek familie fysio, waardoor kinderfysiotherapie 

op school mogelijk wordt gemaakt. 
Kinderfysiotherapie/oefentherapie bij Quiek Familie Fysio is een specialisatie binnen de fysiotherapie en oefentherapie 

Cesar. Een kinderfysio-oefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve 

invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind.  

Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met 

kleuren en schrijven. De kinderfysio-oefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind 

moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens de behandeling bij Quiek Familie Fysio voorop! 

 

Maaike van den Oosterkamp, kinderfysiotherapeut van QUIEK familie fysio, zal na de voorjaarsvakantie op 

woensdagochtend beschikbaar zijn om kinderen op de Triangel te behandelen. De ervaring is dat werken op scholen 

erg effectief is, omdat de lijnen met leerkracht kort zijn. Ouders die geïnteresseerd hierin zijn kunnen zich aanmelden 

via: maaike@quiek.nl of telefonisch contact opnemen: 0341-217858. Ook is meer informatie te vinden op: www.quiek.nl 
 

Dringende Oproep!! (Ingezonden door Lunchkidz) 
Voor het overblijven op de school zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Voor de hele week kunnen wij altijd nog wel 

ouders gebruiken. Wij kunnen mensen voor vaste dagen gebruiken of wellicht op de reservelijst. 

De vergoeding is € 10,00 per keer en eigen kinderen blijven gratis over. Heeft u interesse laat het ons dan weten!!! 

Alvast super bedankt! Lunchkidz: triangel@lunchkidz.nl 0634134946 

 

Van de zendingscommissie 
Beste ouders en kinderen, we sparen dit schooljaar voor de Kanjerketting. Aangezien we een hele periode missen door 

de Lockdown hebben we besloten ook de rest van het schooljaar door te sparen voor dit goede doel. Elke euro die we 

sparen is een kraal voor een ziek kind. We hopen dat we dit jaar heel veel kralen bij elkaar sparen. Neem dus je geld 

mee. Dit mag op maandag maar ook op elke andere dag van de week! 

mailto:maaike@quiek.nl
mailto:triangel@lunchkidz.nl
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Chinese taalles 
De groepen 6, 7 en 8 hebben in de Da Vinci lessen het onderwerp China behandeld. Als aanvulling hierop kregen de 

kinderen Chinese taalles van gastdocent, Hong Chen. Hong heeft de kinderen kennis laten maken het de Chinese taal, 

de taal van de toekomst. Chinees is niet moeilijk. Belangrijk zijn de 4 klanken. Dat is de basis. Dit hebben de kinderen 

samen geoefend. Verder hebben de kinderen uitleg gekregen over een aantal Chinese tekens en de Chinese cultuur. 

Hong is docent Chinese taal op het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo. De Chinese taal wordt op Groevenbeek 

op alle niveaus aangeboden. Kijk voor meer informatie op www.groevenbeek.nl 

 

Sponsoring 
In nieuwsbrief 7 heeft een oproep gestaan voor sponsoring in de school. Inmiddels heeft 

schildersbedrijf Mulderij toegezegd de school op één of andere manier te willen 

sponsoren, waarvoor onze hartelijke dank!  

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. 

Inmiddels beschikt de school over een digitaal informatiebord in het atrium, waarop vormen van sponsoring mogelijk 

zijn. Wellicht zijn er nog meer 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. Wel is het  hierbij belangrijk om te vermelden, dat 

sponsorgelden direct ten goede moeten komen aan de kinderen. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan speelmateriaal 

voor op het plein, het organiseren van activiteiten etc. etc. Van harte aanbevolen! 

 
Verkeersexamen groepen 7 en 8  
Op 29 maart 2021 doen de leerlingen van de groepen 7 en 8 theorie verkeersexamen en 

op 15 april 2021  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 

en 8.  
De leerlingen kunnen alleen deelnemen aan het examen als zij gebruik maken van een 

goedgekeurde, dus veilige fiets. We hebben afgelopen september helaas vanwege Co-

rona geen fietskeuring gehad. We gaan op school de fietsen samen met de kinderen 

controleren. Mocht het zo zijn dat er iets aan een fiets mankeert, wilt u er dan voor zorgen 

dat dit op tijd gerepareerd wordt. Kijk hiervoor ook op de website van Veilig Verkeer Ne-

derland (fietscheck). Graag 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 gaan de leerkrachten met de leerlingen de fietsroute 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 leer-

krachten vragen wie van u zich wil opgeven als vrijwilliger. We hebben uw hulp hard nodig 

op het schoolplein!!!  
Voor de fietsroute kunt u kijken op  www.VVN.nl/in-je-buurt/gelderland/harderwijk. U kunt dan eventueel de route 

ook zelf met uw kind oefenen. We starten het examen op 12 april 2021 om 08.30 uur. Zorg dat uw kind op tijd op school 

is. Er staan diverse vrijwilligers van VVN langs de route bij controleposten.  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 één van de deel-

nemende scholen. Hiervoor volgt separaat een uitnodiging, uiteraard e.e.a. nog onder voorbehoud i.v.m. de dan gel-

dende 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.  

 

http://www.groevenbeek.nl/
mailto:marklemstra@stichtingvco.nl
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Start Move(F)it (Ingezonden door GA Harderwijk) 
Heb jij kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die wel wat extra beweging kunnen gebruiken, licht tot matig overgewicht 

hebben en eigenlijk wat gezonder moeten leren leven? Meld ze aan voor Move(F)it! 

 

Samen met de coaches van GA! Harderwijk en een groep leuke en gezellige andere kinderen wordt er bij Move(F)it 

twee keer per week fanatiek gesport. Naast sportlessen zijn er ouderbijeenkomsten om samen met elkaar te kijken naar 

wat er nóg beter kan thuis. Zo probeert GA! niet alleen kinderen, maar ook de ouders en verzorgers een steuntje in de 

rug te geven waar dat misschien nodig is. Wil je meer weten over het programma of al aanmelden? Kijk dan op gahar-

derwijk.nl/movefit . Ook is meer informatie te vinden in bijlage 3. 

 

Schoolreizen 2021 

In de hoop, dat de schoolreizen/schoolkamp dit schooljaar wel kunnen doorgaan, zijn de 

volgende data en bestemmingen onder voorbehoud gereserveerd: 

Groepen 1/2   30-03-2021   Avontura Dronten 
Groepen 3/4   27-05-2021    Julianatoren Apeldoorn  
Groepen 5/6   10-06-2021   Avonturenpark Hellendoorn  
Groepen 7        08-06-2021   Efteling Kaatsheuvel 
Groepen 8 05-07-2021 t/m 07-07-2021 Schoolkamp 

 
Bespaar energie én geld met een superleuk spel 

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen 

branden er in huis?’ Een paar van de vragen die aan de orde komen 

in het spel Junior Energiecoach.  
Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ont-

dekken kinderen en ouders via dit spel waar ze energie kunnen be-

sparen. De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minu-

ten per week. Deelname is gratis! De volgende ronde start op 27 fe-

bruari. Doe je mee? 

Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de 

website van Junior Energiecoach 

 

Stichting Leergeld Randmeren (Ingezonden door Stichting Leergeld Randmeren)  
Ik wil mij graag even aan u voorstellen.  Ik ben Hetty Schouten en sinds september 2020 coördinator van Stichting 

Leergeld in Harderwijk. Zeker in deze tijd, met veel veranderingen door Corona, zien wij om ons heen gezinnen in de 

problemen raken. Geen of weinig inkomen, schulden, de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, noem het maar op. En 

direct heeft dit gevolgen voor de kinderen, hoe moeten ze thuis school volgen als er geen laptop is, hoe komen ze bij 

hun vriendjes als er geen fiets is of een fiets die kapot is of veel te klein. Sporten is vaak onbetaalbaar, laat staan de 

kleding die er voor nodig is. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En wat het meest zorgelijk is, is de verborgen armoede, 

de schaamte die er heerst.  

Maar lieve ouders, weet dat u uw kind hiermee niet helpt. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat een kind mee kan 

doen, mee mag doen. De zorgen van de ouders niet altijd direct voor het kind gevolgen hebben. Wellicht kunnen wij 

iets voor u betekenen. Soms doen we een inkomenstoets, maar als u in de schuldhulpverlening, bewindvoering, 

bijstand, WIA enz. zit, of bij de voedselbank loopt en u van één van deze instanties recent bewijs kunt overhandigen, 

dan gaan wij zeker voor uw kind aan de slag. Een intermediair neemt contact met u op, corona-proof en gaat samen 

met u kijken wat we kunnen betekenen.  

Schroom niet, echt, stuur een mail naar h.schouten@leergeldrandmeren.nl en ik help u samen met mijn collega's, allen 

vrijwilligers, verder. Voor meer informatie, kijk op de website van Stichting Leergeld Randmeren.  

 

Poëzieweek 
In de week van 8 t/m 13 maart houden wij de poëzieweek. In deze week hebben we allerlei 

activiteiten op het gebied van poëzie. Op vrijdag 12 maart  2021 houden wij samen met de 

kinderen het “Voorleesontbijt”. In alle groepen wordt weer gezellig voorgelezen en tevens 

krijgen de kinderen een lekker ontbijt (zorg dat uw kind niet te veel eet thuis). Voor dit 

ontbijt hebben de kinderen een beker, bord en bestek nodig. Wilt u dit aan uw kind 

meegeven? We gaan er weer iets gezelligs van maken met elkaar! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gaharderwijk.nl%2Fmovefit%3Ffbclid%3DIwAR3T4gY_vYozQgKclJv01W0QOLqz9VtVz3bRUDBy2Mu-KzxVAwQKPOPdfDA&h=AT0MFI_0234k0AdylJjvjMFRojddh48S9LHS6vwyiiwZCk_kjFIhzHpx5kjnsMRglkzyLFJUrBeJK3NBOMWNiTg5uzCXZNYK2Us8PK6xcuc7SUzdY1SvmQLDApDNNYpv6OHn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0oGeymfV7F5RhCsV0aDB6BEqgf2CtRBJlg7wGHr1arRIgu7Jv34lSP0YA8iT0ZPIhNQ3HJF2SMzqYGFVl1pjlQ4d-dnabxNkb60ptKcRXVUUIGIuT5Su-sEbYZj1RJZRUmhIM1eDSrHYWSkVjhMCn7Nxy2hXMoQZbgjOsXEzU0M3pfLi_kFaseiwMrt3vVAyA4a8Sq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gaharderwijk.nl%2Fmovefit%3Ffbclid%3DIwAR3T4gY_vYozQgKclJv01W0QOLqz9VtVz3bRUDBy2Mu-KzxVAwQKPOPdfDA&h=AT0MFI_0234k0AdylJjvjMFRojddh48S9LHS6vwyiiwZCk_kjFIhzHpx5kjnsMRglkzyLFJUrBeJK3NBOMWNiTg5uzCXZNYK2Us8PK6xcuc7SUzdY1SvmQLDApDNNYpv6OHn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0oGeymfV7F5RhCsV0aDB6BEqgf2CtRBJlg7wGHr1arRIgu7Jv34lSP0YA8iT0ZPIhNQ3HJF2SMzqYGFVl1pjlQ4d-dnabxNkb60ptKcRXVUUIGIuT5Su-sEbYZj1RJZRUmhIM1eDSrHYWSkVjhMCn7Nxy2hXMoQZbgjOsXEzU0M3pfLi_kFaseiwMrt3vVAyA4a8Sq
https://www.juniorenergiecoach.nl/meedoen-als/kind
mailto:h.schouten@leergeldrandmeren.nl
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In het zonnetje 

Sinds enige tijd hangen er 2 digitale informatieborden in onze school, waarop allerlei nieuws over 

onze school te vinden is! Vanessa van den Bor zorgt er steeds voor dat alle informatie up-to-date is. 

Daarnaast beheert zij ook de website van de school en plaatst daar leuke en interessante berichten 

op facebook (www.cbsdetriangel.nl). Zeker de moeite waard om daar een kijkje op te nemen! 

Vanessa, heel hartelijk bedankt voor het vele werk, dat je voor de school verricht! We zijn er heel erg blij mee! 

 

Thema’s Kind Op Maandag  

Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met verhalen 

over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het 

wordt licht. Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je een 

toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je weet het 

niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt daarover. En het eerste dat 

genoemd wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag 

mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen. 
Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je misschien of het 

ooit weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de grenzen van de dood 

heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt. 

In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook 

hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het 

helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint. 

 

Bijbelverhalen: 

Week 9: 1 maart t/m 5 maart 2021: ▪De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17 ▪De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50 
▪De zaaier, Lucas 8:4-15 

 

Week 10: 8 t/m 12 maart 2021: ▪Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56 ▪Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17 
▪Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27 

 
Tot besluit…. 

 
Licht van binnen 

 
Gun jezelf 

wat meer licht 
wat meer ruimte. 

 
Geef jezelf 

wat meer ruimte 
wat meer warmte. 

 
Laat het zien 
laat het horen 
laat het voelen 
laat je gaan. 

 
Je bent bedoeld 

om te stralen 
om liefde te ontvangen 

om het te delen 
om jezelf te zijn. 

 
Met een vriendelijke groet, 
 
 
Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel 

http://www.cbsdetriangel.nl/

