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Bijlagen: 1. Kwink Koelkastposter; 2. Kwink Oudernieuws; 3. Miniproject Kinderkoor; 4. Flyer blok 4 GA Harderwijk 
 
 
  
Harderwijk, 25 maart 2021 
 
 
Beste ouders, 

 
In de week voorafgaand aan het Paasfeest ontvangt u nieuwsbrief 14 van CBS De 

Triangel. Nog één week en dan mogen we het Paasfeest vieren. Pasen wordt gevierd 

op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Een voorjaarsfeest en dat is 

geen toeval. De natuur die zich vernieuwt, helpt ook mensen om hun bestaan en hun 

wereld als nieuw te ervaren. Dat laatste is nu precies wat Jezus doet: laten zien dat 

mens en wereld anders, beter en daarmee nieuw kunnen worden.  

Met Pasen is het alsof de echo van zijn levensverhaal niet stil te krijgen is. Het geloof in 

Jezus zet mensen aan tot vernieuwing van zichzelf en van de wereld om hen heen. Méér vrijheid, liefde en humaniteit! 

Het verhaal van Jezus’ dood en opstanding roept het uit: het leven is krachtiger dan de dood! Dat geloof kwam niet 

zomaar met Pasen uit de lucht vallen. Heel zijn leven was Jezus namelijk al bezig geweest om zieken, zwakkeren en 

eenzamen weer midden in het leven te zetten. ‘Jullie horen erbij, jullie zijn de moeite waard!’ Deze boodschap klinkt 

door in de Paasverhalen, die op school verteld worden. Het team van de school wenst u alvast fijne Paasdagen toe! 

 

Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school 

Op onze school werken we vanaf dit schooljaar met Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren 

(SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht 

SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk, altijd actueel en gericht op 

preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Kwink sluit goed aan bij de principes 

van PBS (Positive Behaviour Support). 

Hierbij is het ook steeds van belang om de verbinding met thuis te zoeken. Om deze reden treft u in de bijlage 1 de 

Kwink koelkastposter aan en in bijlage 2 het Kwink Oudernieuws. Van harte aanbevolen! 

 

Studiemiddag team 

Op donderdagmiddag 15 april is er een studiemiddag voor het team georganiseerd. Dit betekent, dat alle leerlingen 

vanaf 12.00 uur vrij zijn!   

Agenda: 
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 vanaf 12.00 uur) 
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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Nieuws uit de MR 

Op 8 maart heeft de MR weer overleg gehad. Bespreekpunten waren de begroting van 2021, schooltijden, inzet van 

Lunchkidz, inzet leerlingenraad en globale groepsindeling voor volgend schooljaar. Op 20 april komt de MR opnieuw bij 

elkaar. Meer weten over de MR en MR leden? Neem eens een kijkje op de vernieuwde webpagina van de MR: 

https:www.cbsdetriangel.nl/ouders/medezeggenschapsraad/  

 

Verkeersexamen groepen 7 en 8 
Op 29 maart 2021 hebben 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.  

De leerkrachten zijn inmiddels met de leerlingen de fietsroute gaan oefenen. Voor de fietsroute 

kunt u kijken op  www.VVN.nl/in-je-buurt/gelderland/harderwijk. Dan kunt u eventueel de route 

ook zelf nog met uw kind oefenen.  

We starten het examen op 15 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 Harder-

wijk op onze school. 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.  

 

Stand van zaken m.b.t. het continurooster 

Na de ouder- en teamraadpleging zijn de resultaten besproken in de werkgroep, die bestaat uit ouders en leerkrachten 

van de school. Ook is gekeken naar de financiële consequenties van de invoering van een continurooster met ingang 

van het nieuwe schooljaar. Hierbij is het van belang goed in kaart te hebben wat de ouders kunnen en willen bijdragen 

in de kosten voor de Tussenschoolse Opvang TSO). Middels een aparte brief wordt u hier volgende week over geïnfor-

meerd!  

 

Schoolreisje kleutergroepen 

Door de geldende coronamaatregelen moeten we helaas melden dat de schoolreis voor de kleutergroepen, gepland op 

30 maart, niet door kan gaan.  We zijn bezig met een nieuwe datum. Waarschijnlijk wordt dit dinsdag 15 juni 2021. We 

houden u op de hoogte! 

 

Ziekmelding via de website 

Het blijkt, dat een ziekmelding via de website van de school door technische oorzaken helaas niet altijd doorkomt bij de 

betreffende leerkracht. Wilt u daarom uw kind in geval van ziekte via Parro of email afmelden bij de leerkracht van uw 

kind? De mogelijkheid om ziek te melden via de website is niet meer mogelijk. Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

Nieuwe devices & Inrichting atrium 

Vorige week zijn de nieuwe ICT-devices geleverd. Als school hebben we gekozen voor een combinatie van Ipads, 

Chromebooks en Surface Go’s (Windows-tablets). Voor de kleutergroepen zijn er 16 I-pads aangeschaft, voor de groe-

pen 3 t/m 5 82 Chromebooks en voor de groepen 6 t/m 8 87 Surface Go’s.  

Dit betekent, dat er vanaf groep 3 er steeds één device is per twee leerlingen. In de komende periode worden deze 

devices al ingezet en verdwijnen grotendeels de vaste computers uit de lokalen en het atrium. Het atrium zal dan op-

nieuw worden ingericht. De computertafels verdwijnen en er worden meer overleg- en werkplekken gerealiseerd. Ook 

starten we met ingang van 1 april a.s. met de voorbereidingen van de Bibliotheek Op School. De schoolbibliotheek 

wordt ingericht in de halve ronding van het atrium. 

 

Webinars "Gezond aan tafel met....." (Ingezonden door het JOGG) 

Het afgelopen jaar is een gezonde leefstijl steeds belangrijker geworden, maar de uitvoering er van steeds 

moeilijker(blijkt uit onderzoeken)! Om die reden organiseert GA! Harderwijk in het kader van JOGG, gezamenlijk met 

zes andere gemeenten, webinars voor ouders/verzorgers met experts op het gebied van gezondheid. De webinars zijn 



 

Nieuwsbrief 14 CBS De Triangel Cursusjaar 2020-2021 3 

gratis. Geïnteresseerden kunnen op het aangegeven tijdstip inschakelen op ons kanaal! Het kanaal 

is http://bit.do/webinarJOGG 

In de reeks ‘Gezond aan tafel met….’ gaan we met professionals in gesprek over thema’s met betrekking tot een 

gezonde leefstijl: slaap, bewegen, (op)voeding en middelengebruik. O.a. Erben Wennemars schuift aan! 

Tijdens de webinars kunnen er vragen gesteld worden aan de professionals. Hieronder vindt je een overzicht van de 

reeks webinars. Zet ze alvast in je agenda! Voor meer informatie over de webinars kijk je 

op https://www.gaharderwijk.nl/nieuws/gezond-aan-tafel-met-jogg-rnv  

Wij hopen je in de komende weken online te treffen! 

▪Dinsdag 23 maart 20.00 uur "Gezond aan tafel met kleine oogjes" (Slaap) 

▪Dinsdag 30 maart 20.00 uur "Gezond aan tafel met corona kilo’s" (Bewegen) 

▪Dinsdag 6 april 20.00 uur "Gezond aan tafel met je bord leeg" (Op)voeding) 

▪Dinsdag 13 april 20.00 uur "Gezond aan tafel met een joint" (Middelengebruik) 

Met vriendelijke groet, Mathijs van Faassen (Gemeente Harderwijk Verenigingsadviseur; JOGG-regisseur ) 

 

Plusklas (juf Eliza)  

Na de voorjaarsvakantie zijn we dan daadwerkelijk gestart met onze eigen Plusklas. We zijn er 

blij mee! In de Plusklas komen we toe aan de speciale kindkenmerken en (onderwijs)behoeften 

van meer- en hoogbegaafde kinderen.   

We doen aan mindsettraining: de kinderen maken kennis met 2 robotjes, Fixie en Growie. Fixie 

heeft een vaste (fixed) mindset, hij denkt dat je bent zoals je bent en daar is niets aan te veran-

deren. Growie heeft een groei (growth) mindset, hij denkt dat je je kunt ontwikkelen, dat je kunt 

groeien. Fixy en Growie nemen ons mee in deze lessen om alles over mindset te begrijpen. Een 

waardevol proces!   

 

We werken aan een project ‘Slimme kracht’. Hierin gaan we op zoek naar allerlei soorten en vor-

men van kracht, in en buiten onszelf. Zo werken we aan de bouwstenen die nodig zijn bij ‘Leren 

onderzoeken’, ‘Leren wie je bent’ en ‘Leren ondernemen’. Ook komt Leren leren en Leren door-

zetten aan bod. Dit zijn onderdelen die juist déze kinderen niet vanzelf in de eigen groep ontwik-

kelen.  

Verder doen we Smartgames, we filosoferen, we experimenteren, onderzoeken, denken en creëren en …. we groeien!   

Fijn om dit te kunnen bieden op onze eigen school, aan onze eigen kinderen!  

 

Uitslag gedichten Poëzieweek 

In week 10 stond de Poëzieweek op het programma bij de Triangel. De week werd op maandag 

geopend d.m.v. een leuk en hilarisch filmpje van de juffen Lida en Ireen. De groepen 3 t/m 8 zijn de 

hele week bezig geweest met poëzie en gedichten. Er werd ook veel voorgelezen en voorgedragen 

in de klas. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben zelf ook gedichten gemaakt. Leuk om te 

zien dat hier met zoveel enthousiasme aan is gewerkt. Een jury heeft de beste gedichten van de 

groepen beoordeeld en hier zijn 3 winnaars uit gekomen: 

Winnaar groep 3/4: Eline uit groep 4a 

Winnaar groep 5/6: Noa uit groep 6a 

Winnaar groep 7/8: Sem uit groep 7a 

De kleuters zijn de hele poëzieweek aan de slag gegaan met rijmen. Omdat ze zo hun best hebben 

gedaan en al goed kunnen rijmen, ontvingen alle kleuters een kleinigheidje. De poëzieweek werd 

afgesloten met een heerlijk voorleesontbijt verzorgd door de OR. 

 

Huiswerk  

Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te 

vergroten. Ook het maken van huiswerk levert een bijdrage aan het bereiken van dat doel. In deze en in de volgende 

nieuwsbrieven zal regelmatig aandacht worden besteed aan het geven van huiswerk. 

Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school 

wordt meegegeven en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gedaan wordt. Dit bevordert het leerpro-

ces van de kinderen en is tevens voor de ouders een dankbaar hulpmiddel om de schoolse prestaties van hun kind(eren) 

te kunnen volgen. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas gestart is. Het vormt dus nadrukkelijk 

de brug tussen ouders en de school. 

http://bit.do/webinarJOGG
https://www.gaharderwijk.nl/nieuws/gezond-aan-tafel-met-jogg-rnv
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De school heeft beleid ontwikkeld ten aanzien van het geven van huiswerk. Het doel hiervan is eenduidig vast te leggen 

op welke wijze de school omgaat met het geven van huiswerk en hierin een doorgaande lijn (opbouw) te realiseren.  

Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat niet alle kinderen gelijk zijn. Met de individuele verschillen wil het team 

van de school rekening houden. Dit wil niet zeggen, dat alle taken gedifferentieerd worden, maar vaak zal een kind 

meer gebaat zijn bij huiswerk ‘op maat’.  

Huiswerk kan onderverdeeld worden in 2 soorten:  
▫Huiswerk algemeen. 

▫Huiswerk, specifiek gericht op de individuele mogelijkheden van een kind. 

 

Bij het geven van huiswerk beoogt de school de volgende doelstellingen te realiseren: 

1. Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van de kinderen. 

Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgedragen werk, zelf plannen wanneer het gemaakt/geleerd moet worden 

om er op tijd mee klaar te zijn, biedt zeker kansen om de zelfstandigheid te vergroten. 

2. Huiswerk beïnvloedt het leerresultaat positief. 

Door naast de leertijd op school thuis ook nog bezig te zijn met het inoefenen of herhalen van leerstof wordt het leer-

rendement vergroot. Ook zit er verschil in de tijd die kinderen nodig hebben om zaken als het leren van de tafels, de 

spelling of het leren van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie onder de knie te krijgen. Kinderen die daarvoor wat 

meer tijd nodig hebben, kunnen dit compenseren door er thuis wat langer aan te werken. 

3. Huiswerk geeft een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 

In het Voortgezet Onderwijs wordt ervan uitgegaan dat huiswerk maken een logisch verlengstuk is van het dagelijkse 

schoolbezoek. Als kinderen daar al wat vertrouwd mee raken op de basisschool, zal dat zeker bijdragen aan het zich 

snel kunnen aanpassen aan de manier van werken op het voortgezet onderwijs. 

4. Huiswerk vergroot de betrokkenheid van ouders bij de school en het leren van hun kind. 

Huiswerk is een mooie manier om schoolwerk te combineren met het dagelijkse leven thuis: het creëren van een door-

lopende lijn tussen school en thuis. Kinderen leren het best als de volwassenen met wie zij samenleven interesse tonen 

in hetgeen zij doen. De betrokkenheid en stimulans van thuis is dé belangrijkste motivator om een kind te laten leren. 

Daarnaast krijgen ouders door het huiswerk dat thuis gemaakt wordt, beter zicht op wat er op school gebeurt.  

In de volgende nieuwsbrief wordt nader ingegaan op factoren, die een positief effect hebben op het maken van huiswerk.  

 

Paasviering 2021 

De geplande Paasviering in de Regenboogkerk kan helaas niet doorgaan i.v.m. Corona. 

Daarom vieren wij op donderdag 1 april 2021 Pasen met de kinderen op school. Wij staan stil  

bij het Paasverhaal en zingen enkele liederen. Daarnaast is er in elke klas nog een gezellige 

activiteit.  

In de week van de Paasviering (week 13) houden wij een Paaskaartenactie. De kinderen 

maken op school een kaart voor een zelf gekozen iemand, instelling, tehuis. (b.v. opa, oma, 

buurvrouw, ziek familielid, bejaardentehuis, St. Jansdal etc.; iedereen weet wel iemand die 

een kaartje kan gebruiken). Uiterlijk donderdag 1 april neemt ieder kind een envelop voorzien 

van naam, adres en postzegel mee naar school. De kaarten worden of met de groep 

gezamenlijk naar de brievenbus gebracht of de kinderen bezorgen de kaarten zelf na schooltijd 

in de brievenbus. We gaan er een mooie viering van maken! 

 

Lief en Leed 

Op zondag 14 maart jl. is de vader van juf Annelies overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar toch 

kwam zijn overlijden onverwacht. We wensen Annelies heel veel sterkte toe om dit verlies een plek te 

kunnen geven! 

Heel langzaam vordert het herstel van juf Elise. Het hervatten van haar werkzaamheden zal echter nog 

veel tijd vergen. We denken aan haar en hopen, dat ze steeds stappen kan maken om uiteindelijk weer volledig te 

kunnen herstellen.  

 

Thema’s Kind Op Maandag 

Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen ▪Lucas 23 en 24: 1-35  

Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen ervoor. Maar 

daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’. 

 

Voor Pasen hoorden we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Tussen Pasen en Pinksteren gaan die 
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verhalen verder. We lezen over de Emmaüsgangers, die na Pasen ontdekken dat Jezus nog steeds bij hen is. Dat ziet 

uiteindelijk ook Thomas. Ook Paulus en Johannes op Patmos ervaren dat Jezus leeft, zij zien hem in visioenen die hun 

wereld veranderen. Met Pinksteren vieren we dat iedereen mee mag doen met het feest van Gods liefde. 

 

In het zonnetje 
De school mag zich gelukkig prijzen met Ton Westerink en Fenna de Boer, die als vrijwilligers werk-

zaam zijn in de school. Onze oud-collega Ton geniet inmiddels van zijn welverdiende pensioen, maar 

kan de kinderen en de collega’s nog niet helemaal missen en is iedere week 2 morgens aanwezig in 

de school om kinderen extra te ondersteunen. Ook Fenna de Boer is met grote regelmaat werkzaam 

als vrijwilliger in de school en ondersteunt o.a. de kleuters door het Levelspel te begeleiden en zal 

de Bibliotheek Op School gaan coördineren.  Als school zijn we ontzettend blij met deze 

inzet en willen Ton en Fenna daar dan ook heel hartelijk voor bedanken! 

Deze week werden we als school ook weer bijzonder verrast door een atrium in Paassfe-

ren. Dankzij de inzet van onze Ouderraad ziet het er allemaal weer super gezellig uit! Het 

werk van de Ouderraad wordt door iedereen, die bij de school betrokken is heel erg op 

prijs gesteld! Dankzij het werk van de Ouderraad blijft verbinding ontstaan in deze moei-

lijke tijd  tussen de ouders, school en de kinderen. Heel, heel hartelijk bedankt!!! 

 

Tot besluit…. 
Een Paasgedicht van Chris Lindhout: 

Ik heb in je ogen 

 

Ik heb in jouw ogen de hemel gezien, 

het groen van de grazige weiden; 

het blauw van de lucht en heel misschien 

het wit van Gods medelijden. 

 

Ik zag het oranje in je hoofd, 

de kleur van warmte en leven; 

ook violet werd mij beloofd 

waarin hoop en rust werd gegeven. 

 

Het rood van de macht, het rood van de strijd 

vermengde zich met het geel van het Licht. 

Ik voelde me verbonden met de eeuwigheid. 

Ik was bij God, zo dicht. 

 

Toen zag ik indigo; ik opende mijn ogen, 

zag meer dan ik zag, zag de regenboog 

met al deze kleuren, ’t was niet te geloven 

steeg ik langzaam naar omhoog. 

 

Ik zag het Kruis, de mens en de zonde 

en Jezus, Die niet meer bewoog. 

Het was voor mij Pasen, in Zijn zijde was mijn wonde 

en in de nacht zag ik een regenboog. 

 

Ik zag het wit van de witte donderdag; 

het paars van Goede Vrijdag; 

het zwart van de stille zaterdag; 

en uiteindelijk het verblindende 

Licht van paaszondag. 

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


