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23-09-2021
AGENDA
Beste ouders,
Om je heen merk je zo langzamerhand, dat de zomer nu echt
ten einde is en de herfst al begint te kleuren. Gelukkig hebben
we kunnen genieten van een mooie septembermaand!
Als school hebben we de eerste 4 weken er al weer op zitten
en zijn de kinderen aardig gewend geraakt aan het reguliere
schoolleven. De kennismakingsgesprekken zijn achter de rug
en langzamerhand vinden er ook versoepelingen plaats met
betrekking tot de Coronamaatregelen. Voor de kinderen en
leerkrachten is het ontzettend fijn, dat veel weer doorgang kan
vinden en we langzamerhand teruggaan naar het nieuwe
‘normaal’.
In de komende periode staan natuurlijk de Kinderboekenweek
en de opening van onze schoolbibliotheek centraal. Op 5
oktober zal deze opening plaatsvinden in aanwezigheid van
onze burgemeester, dhr. H.J. van Schaik. Natuurlijk maken we
hiervan een feestje! Op donderdag 14 oktober is er een
Kijkmiddag gepland van 15.30 uur – 17.30 uur. U heeft dan
meteen de gelegenheid de school te bekijken. Van harte
aanbevolen! Meer informatie treft u aan in deze nieuwsbrief en
in de flyer (Bijlage 1). Veel leesplezier toegewenst!

Gevaarlijke situatie
Rond het in- en uitgaan van de school is het altijd erg druk:
ouders die staan te wachten, soms met kleine kinderen en
leerlingen die op de fiets naar huis gaan. Met name de situatie
op het voetpad voor de kleutergroepen is zorgelijk. We hopen
met het nieuwe kleuterplein daar verandering in aan te
brengen. Wel hebben we het verzoek aan zowel leerlingen als
ouders om niet te fietsen op het voetpad en op drukke tijden
goed uit te kijken. Alvast bedankt!
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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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Nieuwe website
Op onze nieuwe website kunt u alle actuele zaken in en rondom de school vinden! Neem gerust eens een kijkje
op: www.cbsdetriangel.nl

Koffiemorgen
Op woensdag 27 oktober a.s. willen we heel graag weer een koffiemorgen organiseren. Dit willen we voor de
1e keer weer doen in de school en iedereen is van harte welkom! De koffie en thee staat klaar vanaf 08.30 uur
in het sciencelab (voormalige personeelskamer op de 2e verdieping). 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!

Kinderboekenweek
Op dinsdag 5 oktober 2021 hebben wij de opening van de Kinderboekenweken!!
Het thema van dit jaar is: ‘worden wat je wil’. Kinderen gaan ontdekken welke
beroepen er allemaal zijn en wat zij zelf later willen worden. Dit thema staat centraal
tijdens deze weken en alle groepen zullen hierover gaan werken. Naast het thema
van de Kinderboekenweek is dit ook het moment om onze bibliotheek op school
officieel te openen. De opening van de bibliotheek zal worden gedaan door niemand
minder dan de burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van Schaik.
Zoals altijd zal een aantal kinderen weer gaan dansen op het kinderboeken lied van kinderen voor kinderen. Wij
zullen filmopnames maken die via facebook gedeeld zullen worden. Indien uw kind meedoet aan de dans, maar
u heeft bezwaar tegen de filmopnames, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. De opening vindt plaats
onder schooltijd.
Overige activiteiten die gepland staan zijn:
•
•
•
•

6 oktober voorleeswedstrijd groep 2 t/m 8
The Masked reader
Kijkmoment voor ouders op 14 oktober (bibliotheek, atrium, Sciencelab)
Ouders mogen vertellen over hun beroep op school (zie aparte mail vanuit de leerkrachten)

Zoals u in de nieuwsbrieven van het afgelopen schooljaar hebt kunnen lezen, hebben we als school veel
progressie gemaakt op een aantal gebieden. Zo is al het meubilair vernieuwd, het atrium is vernieuwd, hebben
we een bibliotheek op school gerealiseerd, worden er muzieklessen gegeven en hebben we een Science lab
waar de kinderen vanaf dit schooljaar lessen kunnen volgen. In verband met alle coronaregels hebben wij u
lang niet op school mogen/kunnen ontvangen. Maar daar komt verandering in!!! Op 14 oktober nodigen wij u
van harte uit om te komen kijken op school. Tussen 15.30 en 17.30 uur bent u welkom. Via een vaste
looproute kunt u een kijkje nemen in het atrium, bibliotheek en
Science lab. Eén en ander wordt begeleid, zodat we niet met
teveel mensen tegelijk rondlopen. Op het plein staat er wat
lekkers voor u en de kinderen klaar.
Wij kijken uit naar de opening en het kijkmoment en hopen u
als ouders weer te mogen begroeten!
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Even voorstellen.
Sinds de zomervakantie is er op de Triangel een technieklokaal ingericht. Ik mag op de maandagen en de
dinsdagen de technieklessen geven aan uw kind. Op de woensdagen en donderdagen begeleid ik een aantal
kinderen met rekenen en spelling.
Mijn naam is Kees Schouten, 59 jaar oud en al ruim 37 jaar werkzaam op
verschillende scholen binnen de stichting VCO Harderwijk Hierden.
Ik ben al ruim 32 jaar getrouwd met Eilene en samen hebben we 2 kinderen
(Jelle en Marit).
Mijn hobby's zijn: fotograferen, vissen, wandelen en op vakantie gaan met de
camper. Tijdens de technieklessen gaat uw kind o.a. leren koken,
programmeren, hout bewerken, solderen, bouwen met constructiemateriaal
enz. enz.
Ik hoop u op donderdag 14 oktober tijdens de inloop van 15.30 uur tot 17.30
uur in het technieklokaal te ontmoeten.

Typecursus BA & T op school (Ingezonden)
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Uw zoon of dochter heeft enkele weken geleden informatie
meegekregen naar huis over de typecursus die net als vorig schooljaar ook dit schooljaar aansluitend aan de
schooltijd weer verzorgd gaat worden door BA&T Opleidingscentrum uit Genemuiden.
Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen die een goede typecursus gevolgd hebben een voorsprong hebben
op het gebied van taalvaardigheid en concentratie waardoor niet alleen hun leesprestatie maar ook door de
betere concentratie hun totale leerprestaties beter zijn dan van kinderen die geen typecursus gevolgd hebben.
Zie ook link van NOS filmpje
Link filmpje NOS.NL: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2160196-alle-kinderen-moeten-leren-typen.html?ext=html
In de bijlage treft u de documentatie en aanmeldingsformulier digitaal aan. Deze cursus is een waardevolle
aanvulling van de kennisvergaring van uw kind. Voor meer informatie zie de bijlagen!

Eerste goede doelen actie.
In plaats van zendingsgeld op maandag organiseren we 2 acties per schooljaar. Van 1 tot en met 27 oktober
loopt de landelijke Schoenendoosactie 2021 Hulp Oost Europa.
De Triangel doet dit jaar weer aan deze actie mee! Volgende week wordt de actie bij de kinderen geïntroduceerd
door middel van een korte presentatie. Uw kind krijgt dan een flyer mee waar alle informatie in staat om een
schoenendoos te vullen voor een kind in Oost-Europa. Wij gaan ervoor! Helpt u mee? Per gezin een gevulde
schoenendoos zou een geweldig resultaat zijn, waar veel kinderen blij van worden. Alvast hartelijk bedankt.
In het zonnetje
Wellicht heeft u al een kijkje genomen op de vernieuwde website van de school
(www.cbsdetriangel.nl). We zijn enorm blij en dankbaar, dat Vanessa van den Bor onze website
actueel houdt en meteen voorziet van het laatste nieuws en de foto’s plaatst bij alle bijzondere
gebeurtenissen in de school. Heel, heel hartelijk bedankt daarvoor!

Vakantieverlof en gewichtige omstandigheden
Af en toe dienen ouders een verlofaanvraag in voor bijv. een weekendje weg. Helaas biedt de leerplichtwet
hiervoor niet of nauwelijks ruimte. Voor vakantieverlof onder schooltijd wordt alleen een uitzondering gemaakt
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wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders (verzorgers of voogden) het slechts
mogelijk is om alleen buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, dus binnen geen enkele schoolvakantie!
Er moet dan een beargumenteerde werkgeversverklaring worden overlegd waaruit de specifieke aard van het
beroep van de ouders duidelijk wordt en waaruit blijkt dat er geen verlof binnen alle officiële schoolvakanties
mogelijk is. Het mag niet gaan om een roosterprobleem bij de werkgever.
De voorwaarden:
- De aanvraag moet tenminste 8 weken van tevoren bij de schooldirecteur worden aangevraagd.
- De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen zijn.
- De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen.
- Bij verlof in geval van gewichtige omstandigheden tot en met 10 schooldagen per schooljaar, moet u schriftelijk
toestemming vragen aan de directeur van de school. Bij meer dan 10 schooldagen, moet u minimaal 8 weken
van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. De school heeft hiervoor een speciaal
formulier.
De Leerplichtwet verstaat onder gewichtige omstandigheden: omstandigheden die buiten de wil van de leerling
of ouders is gelegen. Het betreft een eenmalige gebeurtenis, waarvan het tijdstip niet beïnvloedbaar is en het
in het sociaal-emotioneel belang van het kind is. Een vakantie of lang weekend weg, zijn dus geen gewichtige
omstandigheden en er kan dan geen verlof worden verleend. Gewichtige omstandigheden kunnen bijv.
verhuizing, huwelijk of overlijden zijn.

Gezocht Pedagogische Medewerkers (Ingezonden)

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
verwonderen, want pas dan kun je leren. Kom werken in een fijne en vertrouwde omgeving, waar ruimte is om te
ontdekken. 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?
Neem dan contact op met Kathy Straakebroek- van ’t Hazeveld
Junior Manager Doomijn, locaties Harderwijk
K.hazeveld@doomijn.nl
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Kind op Maandag
In de komende 2 weken staan de volgende Bijbelverhalen centraal:
Week 39 (27/09 - 01/10) – Is dit eerlijk? Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24.
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug
wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van de kudde: de
zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren
geboren worden.
Week 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed? Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22.
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan – maken ze
het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob stuurt
geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen maken?

Tot besluit….
Een gedichtje van Ingmar Heytze:
Gymles
Vroeger bij het touwklimmen
als de zon in strepen viel
zat ik boven in het touw
en zag de wereld dan
als vanuit een vliegtuig
ik zag de klasgenootjes
beneden op de grond
en zwaaide minzaam
met mijn hand
dat moet je niet doen
als je in een touw hangt

Met een vriendelijke groet,
mede namens het team,
Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel

Bijlagen: 1. Flyer Kinderboekenweek; 2. Flyer Nederlandse Handbalvereniging; 3. Flyer Kinderclub; 4.
Informatiebrief met cursusprijs typecursus; 5. Flyer Typecursus; 7. Typen voor dyslexieleerlingen
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