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Harderwijk, 3 juni 2021 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Nog maar 6 weken school en dan breekt de zomervakantie aan! We hopen dan een zeer moeilijk en enerverend jaar af 

te sluiten!  

Ook is er grote dankbaarheid, dat de gevolgen van COVID op onze school zeer beperkt zijn gebleven. Het aantal 

besmettingen viel erg mee, waardoor er gelukkig weinig lesuitval is geweest! Het is fijn, dat alles weer de goede kant 

lijkt uit te gaan en we kunnen uitkijken naar een welverdiende en onbezorgde zomervakantie! 

Deze week konden we alvast lekker genieten van het prachtige weer en de hoge temperaturen. Dit hebben we helaas 

lang moeten missen! Het is voor de kinderen weer heerlijk om zonder jas lekker in de zon te spelen op het plein.  

Vanzelfsprekend moet er door iedereen in de school ook nog hard gewerkt worden in de periode tot aan de zomerva-

kantie: de te behandelen lesstof moet worden afgemaakt en de tijd voor de rapporten komt al weer behoorlijk dichtbij. 

Heel veel leesplezier!!! 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Binnenkort zullen er nieuwe prognoses moeten worden gemaakt. Daarom is het voor ons noodzakelijk om te weten 

hoeveel kinderen er in de loop van dit jaar bij ons op school komen. Als uw kind dit kalenderjaar en/of het komend 

schooljaar 4 wordt, schroom dan niet om mij even aan te schieten om uw kind op te geven of een mail te sturen naar: 

marklemstra@stichtingvco.nl. Ook nieuwe ouders, die overwegen hun kind(eren) bij ons op school aan te melden, zijn 

van harte welkom. Voor opgave van kinderen ben ik van maandag t/m donderdag beschikbaar. Bij voorbaat mijn harte-

lijke dank! 

 

Resultaten Cito schooleindonderzoek 

Enige tijd geleden is bij de leerlingen van de groepen 8 het Cito Schooleindonderzoek afgenomen. Intussen zijn de 

resultaten binnen en zijn de ouders hierover geïnformeerd.  

Agenda: 
04-06-2021 Studiedag team: alle kinderen zijn vrij! 
08-06-2021 Vergadering Ouderraad 
24-06-2021 & 25-06-2021 Schoolfotograaf (onder voorbehoud) 
01-07-2021 Schoolsportdag groepen 5 t/m 8 
02-07-2021 Uitreiking 2e rapport  
05-07-2021 Vergadering Medezeggenschapsraad 
05-07-2021 t/m 07-07-2021 Schoolkamp groepen 8 (onder voorbehoud) 
05-07-2021 t/m 08-07-2021 10-minutengesprekken 
08-07-2021 Vergadering Ouderraad 
09-07-2021 Talentshow Triangel 
12-07-2021  Afscheidsavond groep 8a 
13-07-2021 Afscheidsavond groep 8b 
14-07-2021 ‘Tokkelen’ leerlingen groepen 8 
16-07-2021 Margedag: de kinderen zijn dan vrij! 
19-07-2021 Start zomervakantie 
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De school realiseert een schoolscore van 537.8. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 534.5. Als school zijn we 

bijzonder trots op onze leerlingen, die ondanks de lockdown en het afstandsleren er in geslaagd zijn om een heel mooi 

eindresultaat te realiseren! 

 

Studiedag team 

Morgen zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van het team. De morgen wordt verzorgd door het Onder-

wijsadviesbureau Amersfoort.  We gaan met elkaar nadenken op welke wijze het eigenaarschap van de kinderen op 

onze school versterkt kan worden. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Je kunt als leerkracht je leerlingen 

niet altijd de kennis geven die ze later in hun werk nodig hebben, maar je kunt ze wél leren hoe zichzelf blijven ontwik-

kelen. Door hun eigenaarschap te versterken, geef je ze inzicht en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en 

leerproces. Ze ervaren dat ze zélf aan zet zijn als ze willen groeien. Ze zien duidelijker hoe zij hun doelen kunnen 

bereiken en wat hun inspanning oplevert. 

 

Het stimuleren van het eigenaarschap van leerlingen heeft natuurlijk gevolgen voor de leerkracht voor de klas. Dit 

betekent ruimte geven voor een meer zelfsturende houding van de leerlingen en dat leerlingen worden ondersteund en 

gestimuleerd worden om daarin hun weg te vinden. Het Onderwijsadviesbureau Amersfoort gaat ons bij dit proces 

ondersteunen.  

’s Middags zijn de leesconsulenten van de Bibliotheek Op School om het team een voorlichting te geven over de BOS 

en wordt er ook gekeken naar goede en aanvullende software bij de nieuwe devices, waarover we sinds kort de be-

schikking over hebben.  

 

Extra vrije dag 

Ieder jaar moet de school 5 ½ uur reserveren als calamiteitendag, bijv. als de kachel uitvalt o.i.d. Daarnaast dient de 

school in de bovenbouw min. 1000 uur onderwijs te verzorgen en in de onderbouw 880 uur. Als school houden we ons 

vanzelfsprekend aan deze aantallen. 

Nu het schooljaar al aardig op het eind begint te lopen, willen we graag de gereserveerde uren voor de calamiteitendag 

alsnog opnemen. Dit betekent, dat de kinderen de laatste vrijdag van het schooljaar, dus op 16 juli a.s. al vrij zijn. Enig 

voorbehoud moeten we hier nog wel bij maken: als er zich in de periode tot aan de zomervakantie een calamiteit voor-

doet en we dus gebruik moeten maken van de gereserveerde uren, zullen de kinderen deze laatste dag wel naar school 

moeten. 

 

Daily Mile 

Op maandag 31 mei 2021 werd de feestelijke kick-off gehouden van de Daily 

Mile bij CBS De Triangel. E.e.a. werd georganiseerd door Landstede studente 

Claudia Ruiter in samenwerking met GA!Harderwijk. Vanaf deze week tot aan 

de zomervakantie zullen de kinderen van de groepen 7 en 8 twee keer in de 

week hieraan meedoen. Het event werd erg enthousiast ontvangen door de 

kinderen. Ze deden dan ook allemaal fanatiek mee. Na afloop werden er flesjes 

water en stukken fruit uitgedeeld.  

 

Het idee van The Daily Mile is dat de kinderen tijdens schooltijd vijftien minuten 

een rondje om de school (hard)lopen. Het doel dat hiermee wordt beoogd, is 

dat de kinderen dagelijks vijftien minuten meer bewegen en daarmee fitter worden. Uit onderzoek is gebleken dat het 

impact heeft op zowel fysiek als sociaal gebied. 

 

Leerplicht 
De leerplichtambtenaren zien middels controles er op toe, dat scholen de wettelijke regels voor het verlenen van verlof 

op de juiste wijze hanteren. Voor alle duidelijkheid is dit de regelgeving: 

 

▪Er kan wettelijk geen verlof verleend worden als geen sprake is van gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag 

dient altijd schriftelijk gedaan te worden. De directeur geeft ook schriftelijk zijn   reactie.  Bij afwijzing hebben ouders de 

mogelijkheid om tegen het besluit in bezwaar te gaan. 

 

▪Er wordt  geen verlof verleend voor wedstrijden/voorstellingen, die georganiseerd worden onder schooltijd door 

sportclubs en cultuurverenigingen. Daar zijn de vakanties en de weekends voor. 
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▪Elk gezin in Nederland heeft recht op 2 aaneengesloten weken gezinsvakantie. Alleen ouders die in de Landbouw- en 

Horeca-branche werken kunnen een beroep doen op artikel 11 onder f en artikel 13a. :Vakantie Leerplichtwet, voor ten 

hoogste 10 dagen per schooljaar buiten de schoolvakanties om. Dit is niet toegestaan in de eerste 2 schoolweken van 

het schooljaar. 

 

▪Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Wordt dit door de school 

nagelaten, dan kan de school hiervoor financieel aansprakelijk worden gesteld m.a.w. een boete krijgen. De school 

heeft dus een meldingsplicht.  

 

▪Alle aanvragen met een werkgeversverklaring dienen bij de leerplichtambtenaar ingediend te worden en hij/zij zal 

vervolgens beoordelen of  de aanvraag valt binnen de wettelijke kaders of niet. Formulieren voor de aanvraag van verlof 

zijn op school verkrijgbaar. 

 

Organisatie Talentshow 

Onze leerlingenraad praat natuurlijk altijd mee over schoolzaken, maar ze zijn 

ook heel goed in het organiseren van acties en feesten. Zo zijn ze bezig met 

de voorbereiding van de Talentshow, die plaatsvindt op 9 juli a.s. De leerlingen hebben een 

promofilmpje opgenomen, dat in de klassen is vertoond, er zijn posters gemaakt, prijzen besteld, 

een programma samengesteld en een jury gekozen. Ze laten niets aan het toeval over en alles 

wordt goed georganiseerd. Zo hopen we met elkaar een voor iedereen moeilijk jaar op een leuke 

en ontspannende wijze af te sluiten! 

 

Groepsverdeling cursusjaar 2021-2022 

Elk jaar moet de school aan de slag om de formatie rond te maken voor het komende schooljaar. De financiële middelen 

hiervoor krijgen we van het Ministerie van Onderwijs. Het budget is gebaseerd op het aantal kinderen dat we hadden 

op 1 oktober van het afgelopen jaar. Op 1 oktober 2020 ‘telde’ de school 405 leerlingen. 

De groepsverdeling is nagenoeg rond en zal in de eerstvolgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Wel valt het 

volgende alvast aan te geven met betrekking tot de groepsverdeling: 

▪Dit cursusjaar is er gewerkt met 3 groepen 1/2 (heterogene groepen) en een enkele groep 1 (de instroomgroep). Gezien 

het relatief lagere aantal groep 1 leerlingen bij de start van het nieuwe cursusjaar is er te weinig balans in de verhouding 

tussen groep 1 en groep 2 leerlingen om weer met heterogene groepen te starten. 

Dit betekent, dat we de keuze maken om in het nieuwe cursusjaar te starten met één groep 1 en twee groepen 2. 

Uiteraard komen er in de loop van het cursusjaar nog kinderen op school en wordt er nog een instroomgroep gestart 

om te voorkomen, dat het aantal leerlingen in groep 1 te groot wordt. 

▪Groep 1 leerlingen gaan het volgende schooljaar ook op de woensdag naar school (tot 12.30 uur). 

▪De groepen 1 t/m 4 gaan ook op de vrijdag tot 12.30 uur naar school (was 12.00 uur). 

▪Ook volgend cursusjaar maken we weer gebruik van extra lokalen op de Bogen. Dit betekent, dat de groepen 5 daar 

gehuisvest worden. 

▪De samenstelling van de groepen vanaf leerjaar 3 blijft ongewijzigd: de groepen schuiven dus een leerjaar op! 

De teamsamenstelling zal nagenoeg ook ongewijzigd blijven. Wel zal juf Anne de Bruin op onze school komen te 

werken. Zij heeft in het verleden ook al op onze school gewerkt en komt nu over van de Willem Alexanderschool. 

 

Wisseldag 

De wisseldag vindt plaats op donderdag 8 juli a.s. Op deze wisseldag maken de kinderen kennis met hun nieuwe juf of 

meester en komen de kinderen die na de zomervakantie op school komen ook kennismaken. Alle nieuwe 

ouders/kinderen krijgen nog een uitnodiging voor deze wisseldag! 

 

10-minutengesprekken 

Aan het eind van het cursusjaar, in de week van 5 t/m 8 juli a.s. is er nog een mogelijkheid om naar aanleiding van het 

2e rapport een gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind. Dit is een facultatief gesprek, waarbij de ouders dat 

zelf kunnen aangeven of de groepsleerkracht. U krijgt hierover nog bericht van de groepsleerkracht van uw kind! 

 

Schoolfotograaf 

Op 24 en 25 juni komt de schoolfotograaf op school voor het maken van portretfoto’s en groepsfoto’s. Helaas is het dit 

keer niet mogelijk in verband met de nog geldende RIVM-maatregelen om broertjes en zusjes samen op 

de foto te zetten. Alvast een vriendelijk verzoek van de fotograaf: Graag de kinderen zomerse kleding 

laten aantrekken; geen streepjes of ruitjes. 
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Stap in de kinderwereld en kom werken bij Doomijn! Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's. Dus neem een 

kijkje bij onze vacatures of stuur deze mail door! 

Dit beloven wij je 

Wij zien je. Wie je bent en wat je nodig hebt, ook als je er niet om vraagt. We vinden het belangrijk dat jij je kunt ver-

wonderen, want pas dan kun je leren. Kom werken in een fijne en vertrouwde omgeving, waar ruimte is om te ontdek-

ken. Vanuit nieuwsgierigheid, het onverwachte, de verrassing of vanuit iets raadselachtigs. 

 

Iedere dag weer werken we samen met meer dan 900 medewerkers aan onze maatschappelijke missie. We leren 

kinderen samen te leven, dragen bij aan een betere startpositie voor kinderen in de maatschappij en wakkeren de 

liefde voor kinderen en (werkende) ouders aan. 

  

Stap jij samen met ons in de kinderwereld bij Doomijn? 

Lief en Leed 

Helaas bereikte ons het verdrietige bericht, dat op zaterdag 22 mei j.l. de moeder van juf Conny is overleden. We 

wensen onze collega heel veel sterkte toe om dit grote verlies een plekje te geven! 

 

In het zonnetje 
Een grote pluim en veel waardering voor de Leerlingenraad van de Triangel. Deze kanjers staan 

iedere dag maar weer paraat om er voor te zorgen, dat de fietsen netjes en goed geparkeerd worden, 

zodat beschadigingen worden voorkomen. Ook zijn ze met heel veel enthousiasme bezig met de 

voorbereidingen op de Talentshow aan het eind van het schooljaar! Jullie zijn echte TOPPERS!!! 

 

Afscheid groep 8 

Zoals het er nu uitziet kan het schoolkamp voor beide groepen 8 gelukkig doorgaan! Dat is natuurlijk superleuk voor de 

kinderen om op deze wijze de basisschooltijd af te sluiten. Op maandag 12 en dinsdag 13 juli wordt de afscheidsmusical 

opgevoerd in het kerkelijk centrum De Regenboog en op woensdag 14 juli ‘tokkelen’ de kinderen van groep 8 traditioneel 

de school uit en is het afscheid echt definitief! 

 

Schoolsportdag groepen 5 t/m 8 

Binnen de huidige RIVM-maatregelen is het GA Harderwijk toch gelukt om een schoolsportdag te organiseren. Deze 

sportdag vindt plaats op de velden van atletiekvereniging Athlos op donderdag 1 juli a.s. De voorbereidingen voor deze 

dag zijn in volle gang. Wel is duidelijk, dat de sportdag om 13.30 uur is afgelopen en de kinderen daarna naar huis 

mogen. U wordt binnenkort hierover nog verder geïnformeerd!  

 

Thema’s Kind Op Maandag 

Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! In de verhalen van deze 

periode horen we dat zijn volgelingen verder gaan met het werk dat Jezus begonnen is. Veel mensen vinden het ge-

weldig, maar net als Jezus zelf krijgen zijn volgelingen ook met weerstand te maken. 

De volgende verhalen staan in de komende 2 weken centraal: 

 

Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht? Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19  

Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen genomen, maar in de nacht 

wordt hij bevrijd door de een engel. 

 

Week 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal  Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18  
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Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt duidelijk dat die 

verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een jonge vrouw van een geest die 

maakt dat ze de toekomst kan voorspellen. 

 

Tot besluit…. 
Een gedicht van Henk Herstel: 
 
 

Verder in hun spoor 

 

Er loopt een lange stoet, 

al eeuwenlang. 

Abraham ergens vooraan, 

geroepen naar een beter land. 

Mozes nog steeds op weg 

tot tien woorden worden geleefd. 

Maria peinzend, protesterend, 

soms zingend. 

Johannes oordelend 

schijnheiligen en machtigen. 

Jezus, Verlosser, Zoon van God, 

Voortdurend delend: brood voor de armen, 

zegenend de vredestichters. 

Anne Frank hopend en gelovend  

dat de oorlog eens overgaat. 

Verder en verder….. 

 

Mijn moeder altijd vol 

heimwee naar de zee. 

Mijn vriend met een 

knipoog vlak voor de dood. 

Luther King, hardop dromend 

dat er nooit meer 

zwart-wit wordt gedacht. 

Gandhi steeds bewijzend 

dat geweld niet overwint. 

Steeds langer wordt de stoet, 

steeds verder gaat hij voort. 

Wie volgt? 

wie gaat verder in hun spoor? 

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


