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NIEUWSBRIEF 1 

    27-08-2021 
AGENDA 

AANMELDEN NIEUWE 
LEERLINGEN 

 
Aanmelding 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! 
 
 

30-08-2021 
1e Schooldag 
14-09-2021 
Schoolreisje gr. 6 & 7 
16-09-2021 
Schoolreisje gr. 4 & 5 
20-09-2021 t/m 23-09-2021 
Kennismakingsgesprekken 
28-09-2021 
Schoolreisje gr. 1 t/m 3 
Schoolreisje gr. 8 
05-10-2021 
Opening Kinderboekenweek 
06-10-2021 
Voorleeswedstrijd 
13-10-2021 
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 
18-10-2021 t/m 22-10-2021 
Herfstvakantie 
02-11-2021 
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 
 
 

 
Na een heerlijke lange zomervakantie opent komende 
maandag de school weer de deuren. Hopelijk hebben de 
kinderen er weer zin in en gaan vol enthousiasme aan het 
schooljaar beginnen! Vooral voor de nieuwe kinderen die op 
school komen is het natuurlijk extra spannend. Ik hoop dat 
iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer uitgerust 
aan de slag kan. Iedereen die bij de school betrokken is: een 
heel goed, inspirerend en gezegend cursusjaar toegewenst! 

Afspraken met betrekking tot COVID-19 
Als bijlage treft u een brief aan van dhr. Freek ten Klooster, 
bestuurder van stichting VCO Harderwijk-Hierden. In deze brief 
geeft hij aan welke COVID-maatregelen vanaf de start van het 
cursusjaar voor alle VCO-scholen gelden. Hierbij worden de 
landelijk RIVM-richtlijnen gevolgd. In vergelijking met de 
periode voor de zomervakantie is er voor het basisonderwijs 
weinig veranderd. 
 
Leerlingenaantal 
We starten dit cursusjaar met 388 kinderen, waardoor het 
leerlingenaantal van de school in vergelijking met vorig 
cursusjaar met 15 leerlingen is gedaald (per 01-09-2020: 403 
leerlingen).  
 
Vertrek juf Marleen 
Na 15 jaar te hebben gewerkt op de Triangel, kon helaas juf 
Marleen de lokroep van het Voortgezet Onderwijs niet langer 
weerstaan en vertrekt zij met ingang van dit schooljaar naar het 
Morgencollege. Voor haar een hele mooie stap in haar verdere 
carrière, maar wij verliezen in haar helaas ook een zeer 
gewaardeerde collega en gaan haar zeker erg missen. Wij 
wensen haar alle goeds en veel succes toe op het 
Morgencollege en hopen, dat zij daar net zoveel van betekenis 
kan zijn als op onze school. 
De vacature die hierdoor is ontstaan, is inmiddels ingevuld.  
 
 
 
 
 
 

Beste ouders, 
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Juf Leanne gaat op maandag en dinsdag groep 7b lesgeven en op de andere dagen juf Sharon. De 
Levelwerkbegeleiding wordt op iedere donderdag overgenomen door juf Conny! 

Schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 
In verband met de invoering van het Continurooster zijn onze schooltijden als volgt: 
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 -14.30 uur. 
Woensdag: 08.30 -12.30 uur. 
Vrijdag: groep 1 t/m 4: 08.30-12.30 uur & groep 5 t/m 8: 08.30-14.30 uur. 
 
Vakantierooster en studiedagen 

 
Nieuwe lay-out en ontwikkelingen 
Het zal u niet zijn ontgaan: de nieuwe lay-out van deze nieuwsbrief! Ook het weeknieuws van de leerkrachten 
ontvangt u in hetzelfde format. 
In de laatste maanden is daarnaast veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een nieuwe website, die in 
september online gaat en de PR van de school. Hierbij is het van belang om onze missie, visie en kernwaarden 
concreet en herkenbaar te vertalen voor de leerlingen, de ouders en andere belangstellenden. In de school zijn 
inmiddels de 5 kernwaarden terug te vinden op posters in het atrium, in de gangen en op de ramen. Daarnaast 
worden er op korte termijn grote frames op de gevel van de school gemonteerd met daarop ons motto: ‘We zien 
jou zoals jij bent’. Hierbij gaat heel veel dank uit naar de fam. Hoogerwaard, aangezien zij toestemming hebben 
gegeven om de prachtige foto van hun zoon Roan hiervoor te mogen gebruiken. 
‘We zien jou zoals jij bent’ moet herkenbaar in de school terug te vinden zijn en in het afgelopen schooljaar is 
er hard gewerkt om dit al voor een groot deel te realiseren. Dit is o.a. te zien aan: 
▪De inrichting van de ruimtes in de school waar kinderen kunnen samenwerken, maar ook plekken waarbij 
kinderen alleen kunnen werken aan een opdracht;  
▪Door de inrichting van een science-& technieklab wil onze school het onderzoekend en ontwerpend leren van 
kinderen stimuleren. Dit heeft een positieve invloed op de leermotivatie van de kinderen. Zo worden kinderen in 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 
Herfstvakantie 18 oktober 22 oktober 

Kerstvakantie 27 december 7 januari 

Voorjaarsvakantie 28 februari 4 maart 

Pasen 15 april 18 april 

Meivakantie 25 april 6 mei 

Hemelvaart 26 mei 27 mei 

2e pinksterdag 6 juni  

Zomervakantie 11 juli 19 augustus 

Studiedagen   

13-10-2021 Studiedag Alle leerlingen zijn vrij. 

02-11-2021 Studiedag Alle leerlingen zijn vrij. 

13-01-2022 Studiedag Alle leerlingen zijn vrij. 

17-06-2022 Studiedag Alle leerlingen zijn vrij. 

08-07-2021 Margedag Onder voorbehoud vrij. 
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staat gesteld hun talenten te ontdekken en zo ook (mede) richting kunnen geven aan hun toekomst. Vanaf 6 
september wordt het sciencelab in gebruik genomen en meester Kees Schouten gaat de lessen verzorgen; 
▪Om de kwaliteit van de muzieklessen verder te versterken is muziekdocent Pieter Mondria aangetrokken. Hij 
zal op de maandag en de donderdag de muzieklessen gaan verzorgen op school; 
▪Tijdens de Kinderboekenweek wordt de schoolbibliotheek officieel geopend. De kinderen maken daar nu al 
intensief gebruik van. De school werkt hierin samen met de bibliotheek Noordwest-Veluwe. Door deze 
samenwerking beschikt onze school over een zeer goed gesorteerde boekencollectie en zijn 2 leesconsulenten 
verbonden aan onze school; 
▪De kleutergroepen krijgen de beschikking over een eigen kleuterplein. We hopen, dat dit gerealiseerd kan 
worden in het najaar; 
▪CBS De Triangel heeft zich ontwikkeld tot een Integraal Kindcentrum. Zo wordt nauw samengewerkt met 
Doomijn voor kinderopvang en BSO in onze school. Deze samenwerking is er ook met andere partners op het 
gebied van sport, welzijn en zorg. Deze organisaties maken ook gebruik van ruimte in de school; 
▪De school beschikt inmiddels ook over een eigen Plusgroep, waardoor er geen gebruik meer hoeft te worden 
gemaakt van de Plusgroepen van VCO. Juf Eliza geeft de Plusgroep les. Daarnaast heeft de school ook de 
leerlijn Levelwerk ingevoerd. Levelwerk is een leerlijn voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs, een 
doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8. Kinderen die in aanmerking komen voor Levelwerk worden bij de 
reguliere lesstof niet voldoende uitgedaagd en dat kan ervoor zorgen dat ze niet het maximale uit zichzelf halen. 
Door de inzet van Levelwerk krijgen de leerlingen voldoende uitdaging en kan voorkomen worden, dat ze gaan 
onderpresteren. Voor de kleuters wordt Levelspel ingezet. De leerlingen die met Levelwerk werken, krijgen 
iedere donderdag vanaf dit schooljaar coaching van juf Conny. 
We hopen natuurlijk, dat er heel snel een einde komt aan alle beperkende maatregelen in het kader van het 
Coronavirus en dat u zo in de gelegenheid wordt gesteld alle ontwikkelingen in de school zelf te bekijken! 
 
Weer naar school (Ingezonden door de ANWB) 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het 
schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of 
is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  
 
Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen  
controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet 
vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.  
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij 
hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het 
belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.  
 
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een 
breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een 
aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.  
 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van 

gevaar.  
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  
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• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft 
te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 
 
25 Jaar Triangel 
Deze maand is het 25 jaar geleden, dat onze school in de nieuwbouwwijk Drielanden werd gesticht! De eerste 
2 jaar werd er les gegeven in woningen, waarna al snel het huidige schoolgebouw in gebruik werd genomen. 
Uiteraard willen we dit jubileum graag groots vieren, maar in verband met alle beperkende maatregelen willen 
we het jubileumfeest pas gaan vieren in de week van 10 t/m 13 mei, meteen na de meivakantie! Een werkgroep 
is al met de voorbereiding gestart! 
 
Sparen lege batterijen 
Net zoals op veel scholen sparen wij lege batterijen. De lege batterijen leveren per kilo spaarpunten op, 
waarvoor spelmateriaal aangeschaft kan worden. Aangezien er nog steeds wensen zijn als het gaat om 
spelmogelijkheden op het plein, hopen wij dat iedereen mee spaart. Bij de hoofdingang staat de ton, waarin de 
lege batterijen verzameld kunnen worden! Van harte aanbevolen!!! 
 
De gemeente Harderwijk is op zoek naar een nieuw kindercollege (Ingezonden) 
De kinderburgemeester en kinderwethouder denken mee over hoe we Harderwijk en Hierden nog leuker kunnen 
maken. Kinderen kunnen zichzelf, (maar ook ouders, verzorgers, opa’s en oma’s hun kind of kleinkind) 
aanmelden als de nieuwe kinderburgemeester of kinderwethouder van Harderwijk via het aanmeldingsformulier 
op www.harderwijk.nl/kindercollege. 
 
Om van het kindercollege een succes te maken is het belangrijk dat alle (speciale) basisscholen actief meedoen 
aan de wervingscampagne. Daarom treft u in de bijlage meer informatie aan over het nieuwe Kindercollege! 
Van harte aanbevolen!  
Met vriendelijke groet, ook namens het kindercollege 2020-2021 
Burgemeester Harm-Jan van Schaik 
 
Jaarkalender 
Als bijlage treft u de Jaarkalender 2021-2022 aan.  In deze kalender vindt u alle praktische informatie voor u als 
ouder/ verzorger en uw kind(eren). Hier vindt u allerlei afspraken en regelingen die dagelijks in de school een 
rol spelen. Allerlei zaken die goed zijn om te weten. Een belangrijke reden om deze kalender te bewaren! 

Kind op Maandag 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob krijgt 
het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluchten. 
Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en 
met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend 
plannen maakt, soms ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dat hij gedacht 
had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een 
God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem. 
 
De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er zijn eigen 
betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen specifiek in te zoomen op 
de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn het 
verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaarheid en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De 
verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel 
zelf veroorzaakt hebt. We hopen dat de verhalen weer veelzeggend tot leven komen in de klas! 
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De thema’s die in de komende twee weken centraal staan zijn: 
 
▪Week 35 (30/08 - 03/09) – Kun je kiezen? Genesis 24 en 25: 19-34  
De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te zoeken voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij Rebekka en 
zij gaat met hem mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en Esau. De Heer vertelt haar dat het twee 
volken zijn en dat de oudste de jongste zal dienen. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob in ruil voor 
een kom soep. 
 
▪Week 36 (06/09 - 10/09) – Er zit een luchtje aan; Genesis 27: 1-46  
Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen van de 
oudste. Esau is woedend op zijn broer. 
 
Tot besluit…. 
Ter afsluiting een gedichtje van Chris Lindhout: 
 

Denk ik 
 

Zoals ik mijn kinderen bekijk,  
zoals ik geniet van mijn kinderen, 

mijn werkende, lerende, mijn pratende, vragende, 
spelende, bezig zijnde, zoekende, luisterende kinderen.  

Zo kijkt U naar ons, denk ik.  
Zo geniet U van ons, denk ik. 

Zoals ik zorg heb over mijn kinderen,  
zoals ik met mijn kinderen lach, 

mijn zwoegende, struikelende, met ze meega, 
vallende, opkrabbelende kinderen. 

 Ze ongemerkt help, ze steun geef en weer los laat. 
Zo heeft U zorg voor ons, denk ik.  

Zo gaat U om met mij. 
 

Met een vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel 
 
 
Bijlagen: 1. Brief bestuurder VCO; 2. Beslisboom; 3. Brief scholen Kindercollege; 4. Jaarkalender 2021-2022 


