NIEUWSBRIEF 2
09-09-2021
AGENDA
Beste ouders,
De kinderen zijn inmiddels al weer aardig gewend aan school
en hun nieuwe juf of meester. Het was fijn om te horen, dat de
kinderen een goede vakantie hebben gehad, maar ook dat ze
veel zin hadden om weer te beginnen! Direct bij de start van
het schooljaar is er hard gewerkt om het Sciencelab in te
richten en het resultaat mag er zeker zijn. Over 2 weken komt
het meubilair, maar de Science-lessen zijn deze week al
gestart. Dit is ook het geval met de muzieklessen. Meester
Kees en meester Pieter hebben al kennis gemaakt met de
groepen en het enthousiasme van de kinderen is groot.
Wellicht hebben ze er thuis al wat over verteld!
Deze maand wordt de start van de Bibliotheek op School
verder voorbereid en op 5 oktober a.s. vindt de officiële opening
plaats. De burgemeester zal hierbij aanwezig zijn! Bij het
organiseren van deze activiteiten kunnen we niet zonder uw
hulp! We hebben op dit moment 3 bibliotheekouders, maar we
hebben er echt meer nodig! We hopen dan ook, dat meer
ouders zich hiervoor willen aanmelden. Ook willen we de
kooklessen gaan opstarten en het zou natuurlijk super zijn als
we daar ook (groot)ouders voor vinden. Heeft u belangstelling,
dan kunt u mij altijd even een mail sturen. Van harte
aanbevolen! Samen maken we goed onderwijs!

Nieuwe website
Inmiddels is onze nieuwe website online. Het resultaat mag er
zijn! Hier kunt u alle actuele zaken in en rondom de school
vinden! Neem gerust eens een kijkje op: www.cbsdetriangel.nl

Koffiemorgen
Op 15 september a.s. willen we heel graag weer een
koffiemorgen organiseren. Dit willen we weer doen op het plein
en iedereen is van harte welkom! De koffie en thee staat klaar
vanaf 08.30 uur. We zouden het bijzonder op prijs stellen als
ook grootouders gebruik maken van deze uitnodiging. Graag
willen we hen ook meer betrekken bij de school!

14-09-2021
Schoolreisje gr. 6 & 7
15-09-2021
Koffiemorgen
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
07-10-2021
Inloopspreekuur GGD/CJG
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!

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!
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Lief en Leed
Vorige week donderdag hebben we officieel afscheid genomen van meester Henk. Vorig jaar had hij al de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar door alle Corona-maatregelen kon helaas destijds het feestje ter
gelegenheid van zijn afscheid niet gevierd worden. Daarnaast was Henk gelukkig in het afgelopen schooljaar
bereid om voor een langere periode nog in te vallen.
Henk werd op donderdagmiddag onthaald door alle kinderen op het plein en kwam aanrijden in een stoere echopper. Na te zijn toegezongen door de kinderen werden de cadeaus overhandigd en werd het feest binnen
voortgezet. Henk is maar liefst 45 jaar werkzaam geweest op verschillende scholen van VCO en de laatste 7
jaar was hij als leerkracht verbonden aan de Triangel. We willen hem enorm bedanken voor zijn inzet,
collegialiteit en samenwerking en we gaan hem ongetwijfeld heel erg missen!

Oproep Bibliotheekouders
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die in dit schooljaar willen komen helpen in de bibliotheek op school. Ben
je enthousiast, houd je van lezen, vind je het leuk kinderen te begeleiden met het uitzoeken van boeken en vind
je het een uitdaging de registratie van de boeken/abonnementen te doen? Geef je dan op via het email adres
van onze leescoördinator: sigridoverbeek@stichtingvco.nl. Als je je hebt aangemeld, zullen wij jou uitnodigen
voor een gesprek. In dit gesprek zullen wij meer uitleg geven over de inhoud van het werk, hoeveel tijd het kost
per week en het inwerktraject. Van harte aanbevolen!

Zendingsgeld.
Afgelopen schooljaar hebben we zendingsgeld opgehaald voor de Kanjerketting. We hebben ruim € 2000,opgehaald. Een prachtig bedrag!
We merken echter dat steeds minder mensen los geld in huis hebben. Daardoor nemen de meeste kinderen
niets meer mee. Ook het begrip zending zegt de meeste kinderen weinig meer. Het is een beetje een
achterhaald begrip.
We hebben daarom besloten te stoppen met het ophalen van zendingsgeld. In plaats daarvan willen we
voortaan 2 keer per schooljaar een actie houden voor een goed doel. Hoe we dat precies gaan invullen hoort u
van ons! We hopen de christelijke opdracht om samen te delen zo dichter bij de kinderen te brengen. Het
zendingsgeld, dat al bijeengebracht is, zal worden gebruikt voor het eerste zendingsdoel.
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Kennismakingsgesprekken
Van 20 september t/m 23 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze vinden weer ‘live’ plaats
en dus niet meer via Teams. U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht om u in te schrijven voor deze
gesprekken!

Verkeersouders gevraagd
In het verleden heeft onze school verkeersouders gehad, maar inmiddels zijn de kinderen van deze ouders van
school af. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe verkeersouders! Een verkeersouder is een ouder, die
zich inzet voor de verkeersveiligheid en verkeersonderwijs in algemene zin.
Verkeersouders werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen. De aanstelling
van een verkeersouder loopt via de basisschool. Binnen de basisschool is een verkeersouder aanspreekpunt
en coördinator voor verkeersveiligheid. Een verkeersouder maakt zich sterk voor:
1. Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen.
2. Goed verkeersonderwijs.
3. Veilige schoolroutes.
4. Maken van afspraken met verschillende betrokkenen.
5. Hoge verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen.
Wanneer u meer informatie hierover wilt, kunt u contact met mij opnemen! Van harte aanbevolen!!!

Alles is anders Voor kinderen van gescheiden ouders (Ingezonden door het CJG)
Ben je na de scheiding van je ouders verdrietig, in de war of boos? In deze groep praat je daar met andere
kinderen over. Ook tekenen en schrijven helpt om dingen die je voelt kwijt te kunnen.
Voor wie? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar die problemen hebben na de scheiding van hun ouders. We verdelen
de kinderen in 2 groepen: 6 t/m 8 jarigen en 9 t/m 12 jarigen. Meer informatie treft u aan in Bijlage 2 van deze
nieuwsbrief!

Gevonden voorwerpen
De kast met gevonden voorwerpen puilt bijna uit. Binnenkort willen we deze kast gaan opruimen en zo weer
enige ruimte creëren. Mist u iets, neem dan gerust een kijkje! Ook de gevonden fietssleutels zijn daar te vinden!
De kast is rechts naast de hoofdingang te vinden!

Vervanging
Bijna dagelijks in het nieuws: het structurele tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Gelukkig hebben we
op onze school de reguliere vacatures weten in te vullen, maar de inval bij ziekte van leerkrachten blijft een
groot probleem.
Wellicht zijn er mogelijk ouders van de Triangel, die een onderwijsbevoegdheid hebben en op bepaalde dagen
zouden kunnen en willen invallen (uiteraard tegen betaling en alleen bij hoge nood). Graag willen we als school
in contact komen met deze ouders en kunnen we wellicht wat voor elkaar betekenen! U kunt hiervoor altijd
contact opnemen met de directie van de school! Van harte aanbevolen!

Schoolreizen
Eindelijk is het zo ver en kunnen de schoolreizen in de komende weken georganiseerd worden. De groepen 1,
2 en 3 gaan op 28 september a.s. naar Avontura Dronten; de groepen 4 en 5 gaan op 16 september a.s. naar
de Julianatoren in Apeldoorn; de groepen 6 en 7 gaan op 14 september a.s. naar Avonturenpark Hellendoorn
en de groepen 8 gaan op 28 september a.s. naar de Efteling in Kaatsheuvel. Meer informatie ontvangt u van de
groepsleerkrachten!
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Pleinstewards
Wellicht heeft u deze week een aantal leerlingen met een gekleurd hesje gezien bij de parkeerplaatsen van de
fietsen. Dit zijn onze pleinstewards die toezicht houden en aanwijzingen geven bij het parkeren van de fietsen.
Iedere groep weet inmiddels waar de fietsen geparkeerd kunnen worden en op deze wijze willen we onnodige
beschadigingen aan fietsen e.d. voorkomen en er voor zorgen dat alle fietsen netjes worden weggezet. De
pleinstewards hebben een uitgebreide instructie gehad en hebben er zin in!

Flyer GA-Harderwijk
Als bijlage 2 treft u een flyer aan van GA-Harderwijk, waarin allerlei buitenschoolse clinics en andere activiteiten
in Drielanden worden aangeboden! Kinderen kunnen zich hiervoor al opgeven! Van harte aanbevolen!

Even voorstellen
Sinds de zomervakantie werkt de school in het kader van de Brede schoolontwikkeling samen met Quiek familie
fysio, waardoor kinderfysiotherapie op school mogelijk is 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!
Anne-Wil Prins kinderfysiotherapeut van QUIEK familie fysio, zal 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: anne-wil@quiek.nl of telefonisch contact
opnemen: 0341-217858. Ook is meer informatie te vinden op: www.quiek.nl. Hieronder stelt Anne-Wil zich even
voor:
Mijn naam is Anne-Wil Prins, 25 jaar oud en werkzaam bij Quiek Familie fysio, als
kinderfysiotherapeut i.o. Vanaf dit schooljaar ben ik op de vrijdagochtend aanwezig op de
Triangel, om hier kinderen met motorische problemen te begeleiden. Deze motorische
problemen kunnen erg divers zijn, denk bijvoorbeeld aan moeite hebben met het kleuren,
schrijven of de gymles. Door spelenderwijs te oefenen en doelen te stellen gaan we samen
aan de slag om vooruit te gaan! Zelf vind ik het leuk om op de racefiets of mountainbike
te stappen en doe ik ook graag taekwondo.

Kind op Maandag
Het verhaal van Israël begint met Abraham, Isaak en Jakob. In deze periode lezen we over Jakob, die in plaats
van zijn broer de zegen van de oudste krijgt. Dat lijkt mooi, maar het loopt toch allemaal anders dan hij gedacht
had. Wat is precies zijn plan? En wat doet hij als het anders loopt dan hij gedacht had?
De volgende thema’s komen in de verhalen aan de orde:
Week 37 (13/09 - 17/09) – Zeg jij ook ja? Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en engelen die naar
boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. Na een lange reis komt Jakob bij zijn
oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt, mag hij met Rachel
trouwen.

4

Week 38 (20/09 - 24/09) – Tel ik mee? Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft ontdekt hij
dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel en belooft
hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken.

Tot besluit….
Ter afsluiting een gedichtje van Henk Herstel:
Wie je ook bent
Wie ik ben
wat ik voel
wat ik denk
wat ik wil
het is niet
zomaar te zeggen
het is niet
aan iedereen uit te leggen
ik weet het
zelf niet precies
je kunt het
vragen misschien
aan mijn vrienden
ze zullen
wel antwoorden geven
stukjes bij beetjes
zoals bij een legpuzzel
maar waar
het om gaat
tenslotte
is wie ik ben
voor jou
ik hoop dat ik
jou een beetje
gelukkig maak
wie je ook bent
Met een vriendelijke groet,
mede namens het team,
Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel

Bijlagen: 1. Alles is Anders; 2. Flyer blok 1 (GA-Harderwijk)
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