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AGENDA
Beste ouders,
'Licht' is misschien wel het meest gebruikte thema in de
kerstperiode. Het past ook zo mooi in deze donkere tijd van het
jaar waarin brandende kaarsen voor sfeer en gezelligheid
zorgen. Maar dit licht kan dus ook verwijzen naar het
symbolisch licht dat de duisternis kan verdrijven. Licht in de
vorm van geborgenheid, troost, uitzicht, geluk, tegenover de
donkere kant van het leven: verdriet, angst, pijn en verlatenheid.

Als dingen niet goed gaan, als er ruzie is of verdriet, dan lijkt het
alsof het donker wordt. Maar ook dan kun je hopen dat het weer
licht wordt. Dat blijkt ook uit de verhalen die we in deze periode
lezen. We horen over de profeet Jesaja, die droomde van een
vredestijd. En we lezen over een engel, die op bezoek gaat bij
Zacharias en Maria. Langzaam maar zeker breekt het licht in de
verhalen door, totdat uiteindelijk met Kerst een helder licht zal
schijnen in de nacht. De herders in het veld waren de eersten
die dat zagen. Als we luisteren naar hun verhalen, zien wij dat
grote licht ook.
Een bewogen 2021 ligt bijna achter ons. Het sinterklaasfeest is
achter de rug en in de school is de kerstsfeer al duidelijk
zichtbaar. Wat fijn, dat er zoveel ouders zijn, die veel werk
verzetten om alles in goede banen te leiden. In deze nieuwsbrief
leest u meer over alle activiteiten in de laatste weken van 2021.
Veel leesplezier!!!

24-12-2021
Kerstviering in de groepen
24-12-2021
De leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur
27-12-2021 t/m 07-01-2022
Kerstvakantie
13-01-2022
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij!
30-01-2022
Themadienst in de Regenboog
01-02-2022
Open Huis CBS De Triangel
10-02-2022
Studiemiddag leerkrachten groep 1 & 2
Kleuters vrij vanaf 13.30 uur
18-02-2022
Uitreiking 1e rapport
21-02-2022 t/m 24-02-2022
10- minutengesprekken n.a.v. het rapport
28-02-2022 t/m 04-03-2022
Voorjaarsvakantie

AANMELDEN
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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Kerstviering
We zouden de Kerstviering eigenlijk houden in de Regenboogkerk. In verband met alle Corona maatregelen en
de vele besmettingen heeft stichting VCO er centraal voor gekozen om de Kerstvieringen op school te houden,
in de eigen groepen. Onze kerstvieringen gaan plaatsvinden op vrijdag 24 december 2021. De kinderen mogen
die dag in hun mooiste (kerst) kleren naar school komen. De kinderen zijn op 24 december om 12.00 uur
vrij.
We zijn met Kerst gewend om als school een goed doel te steunen. Dit doen we
normaal door een collecte te houden. Aangezien dit nu niet lukt, hebben we iets
anders bedacht. De collecte regelen we via Schoolkassa/Parro. Wij ontvangen
graag uw bijdrage. Het bedrag kunt u uiteraard zelf bepalen. De opbrengst zal ten
goede komen aan de Voedselbank Harderwijk.
We vinden het erg vervelend en jammer dat u als ouder de Kerstviering niet kan
bijwonen. Ondanks deze moeilijke tijd waarin we met zijn allen leven, kijken we uit naar de vieringen met de
kinderen

Terugblik Sinterklaasviering
Op vrijdag 3 december 2021 hebben wij de Sintviering gehouden op de Triangel.
De aankomst van de Sint en Pieten was erg hilarisch. Op het plein hoorden we
steeds een helikoptergeluid. Onze conciërge Drees belde met de mededeling dat
de Sint en Pieten met een helikopter waren geland in een nabij gelegen weiland.
Het paard Ozosnel was verkouden en na een zelftest bleek dat het verstandiger
was om een ander vervoermiddel in te zetten.
Drees heeft de Sint en Pieten uit het weiland
opgehaald. Onder begeleiding van twee KLM
stewards kwamen de Sint en Pieten bij school
aan op een aanhangwagen. Na een praatje op
het podium en het zingen van een aantal Sintliedjes hebben de kinderen
genoten van de viering in school. De groepen 1 t/m 4 mochten een bezoekje
brengen aan de Pietenwerkkamer, waar ze allerlei kunstjes en dansjes aan de
Sint en Pieten hebben laten zien. De groepen 5 t/m 8 hielden de viering in de
klas. Wat hebben we een prachtige surprises voorbij zien komen. Wat hadden
de kinderen hun best gedaan! Dit was erg leuk om te zien! Zo kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde Sintviering!

BuitenBeter ap (Ingezonden)
Met de BuitenBeter app meld je een probleem snel en makkelijk bij je gemeente. Meteen op de plek
én het moment dat jij het signaleert BuitenBeter is een initiatief van Yucat en ontwikkeld vanuit het
perspectief van zowel inwoner als gemeente, zodat meldingen makkelijk gedaan en opgelost kunnen
worden. Zo kun je zelf bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de gemeente alle
hulp gebruiken om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden. Voor meer informatie:
www.buitenbeter.nl

Studiedag 13 januari
Op 13 januari a.s. heeft het team een studiedag met als onderwerpen ‘Bewegend Leren’ en ‘Eigenaarschap’.
De leerlingen zijn deze dag vrij!
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TSO-krachten gevraagd (tegen vergoeding)
Wij zijn voor het huidige schooljaar op zoek naar nog een paar TSO-krachten die
ons willen helpen tijdens de middagpauze op De Triangel. Lijkt het u leuk om samen
met de kinderen er een gezellig uurtje van te maken tijdens de pauze, dan horen
wij dat graag. Wellicht kent u iemand in de buurt of een opa of oma die dit leuk lijkt?
Ook als u alleen bij nood wilt bijspringen, dan kunt u ook reageren!
Zonder de hulp van vrijwilligers kunnen wij de TSO niet organiseren! U ontvangt
een overblijfvergoeding van € 10,00 per keer en uw eigen kinderen of kleinkinderen
blijven dan ook gratis over. Wij zien graag een reactie tegemoet. U kunt mailen naar: info@lunchkidz.nl of voor
meer informatie mag u bellen naar: 06-19188999! Alvast hartelijk dank!

In het zonnetje
Een groot compliment voor alle kinderen van de groepen 5 t/m 8! Wat een prachtige surprises
waren te bewonderen in de verschillende klassen op beide locaties van De Triangel. De één was
nog mooier dan de ander. Werkelijk prachtig gedaan! Top!
Ook willen we Sinterklaas en zijn Pieten heel hartelijk bedanken voor hun bezoek aan onze school. Het was
voor de kinderen weer een heel groot feest!!!!

Lief en leed
In verband met het oplopen van de Corona-besmettingen is helaas de operatie van juf Tresita
afgezegd en is zij dus gewoon op school. Het is te hopen, dat zij in een later stadium alsnog
geopereerd kan worden.
Juf Corine is aan de beterende hand. Volgende week zal zij al weer een aantal dagdelen op
school zijn en vervolgens haar werk weer gaan oppakken! Fijn dat ze er weer is!

Schoolvakanties cursusjaar 2022-2023
Het is misschien wel handig om al op de hoogte te zijn van de schoolvakanties in het cursusjaar 2022-2023.
Deze vakanties zijn als volgt gepland:
Vakanties

eerste dag

laatste dag

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasvakantie
meivakantie
hemelvaartvakantie
pinkstervakantie
zomervakantie

24-10-22
26-12-22
27-02-23
07-04-23
24-04-23
18-05-23
29-05-23
10-07-23

28-10-22
06-01-23
03-03-23
10-04-23
05-05-23
19-05-23
29-05-23
18-08-23

Overige vrije dagen en studiedagen worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief, schoolgids en jaarkalender.

GA! Winterfestival (Ingezonden)
Op woensdag 29 december a.s. organiseert GA! een Winterfestival. Tijdens dit Winterfestival kunnen de
kinderen allemaal leuke, toffe spellen en activiteiten gaan doen in sportcomplex de Sypel. Uiteraard hebben wij
er goed over nagedacht en besloten om er een doorloop-evenement van te maken. Meer info is te lezen op de
website van GA! Harderwijk en op de poster (bijlage 1). Zo willen we toch voor de kinderen een leuke activiteit
organiseren in de Kerstvakantie en op een zo’n veilig mogelijke manier.
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Stichting Mensen in Nood 0341
Stichting Mensen in Nood 0341 is een lokale stichting voor de regio Harderwijk, Ermelo, Putten en Nunspeet.
Zij heeft zich als doel gesteld mensen te helpen die door welke oorzaak ook in financiële problemen zijn
gekomen.
Stichting Mensen in Nood helpt mensen met voedsel en andere huishoudelijke artikelen zoals
schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, wasmiddelen en dergelijke. Daarnaast helpen zij met kleding,
schoenen en huisraad.
Om de stichting te helpen houden wij een inzamelingsactie van maandag 13 t/m vrijdag 17 december, t.b.v. de
Kersttassenactie. Zou u in de week van 13 t/m 17 december 1 of meerdere van onderstaande producten willen
meegeven aan uw kind?
- pak fruitsap
- houdbare melk
- chips paprika/naturel en/of nootjes
- poedersuiker
- pannenkoekenmix (alleen water toevoegen)
- Aardappelpuree
- knakworstjes
De producten kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht in de klas. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Kleuterplein
Deze week is de 1e fase van het nieuwe kleuterplein afgerond door het plaatsen van de hekken om het plein
heen en het vullen van de zandbak met speelzand. Het plein kan nu gebruikt worden door de kleuters om daar
te spelen. In de kerstvakantie worden de bomen om de school heen gesnoeid. Ook is men hard aan het werk
op het plein voor de Kinderopvang.
Alles is echter nu nog niet klaar. Graag willen we het nieuwe plein ook gaan ‘vergroenen’ door o.a. in de strook
aan de voorzijde van de school aan de Tonselsedreef gras in te zaaien. In de komende periode wordt nagedacht
over de verdere inrichting van het kleuterplein, waarbij vergroening wel voorop staat. Uiteraard wordt u hierover
nog geïnformeerd!

Even voorstellen
Lieve allemaal,
Sinds 19 november sta ik naast juf Annemiek in groep 7c, sommige kennen mij nog van 4 jaar geleden toen ik
op de vrijdag naast meester Henk stond voor andere ben ik echt nieuw, dus ik wil mezelf graag even voorstellen.
Ik ben Anne de Bruin, 33 jaar oud en getrouwd met Stephan. Samen hebben wij 3 kinderen. Robin
van 8 jaar, Nikki van 6 jaar en Job van 10 maanden.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin, lees ik of ben creatief bezig. Daarnaast
speel ik ook piano.
In de klas vind ik het leuk om op een actieve manier met de kinderen aan de slag te gaan. Zo doe
ik bijvoorbeeld een estafette met spelling of zoals afgelopen week een pepernotendictee.
Ik ben iedere donderdag en vrijdag op school en ik denk dat het een leuke tijd gaat worden op de Triangel. Ik
heb er in ieder geval weer zin in. Liefs Anne

Kind op Maandag
De stad Bethlehem staat centraal in deze adventstijd. Het is een stad vol verhalen. In de eerste twee weken
horen we over Ruth en Naomi, die in Bethlehem een nieuwe toekomst vinden. Daarna lezen we de verhalen
van Zacharias en Elisabeth en van Maria die een bijzonder bericht krijgt. In Bethlehem wordt Jezus geboren:
een koningskind in een stal.
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In de laatste twee weken van het kalenderjaar 2021 staan de volgende themaverhalen centraal:
Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens! (Lucas 1: 5-56)
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabeth zullen een kind krijgen.
Hij zal Johannes heten. In de stad Nazareth krijgt ook Maria een bijzondere boodschap van een engel. Jezus
zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar haar tante om het geluk met haar te delen.
Week 51 (20/12 - 24/12) – Heb je het al gehoord? (Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Mattheüs 1: 18-25)
Bij Zacharias en Elisabeth wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn vader
genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God verwijst. In Bethlehem wordt Jezus
geboren: de lang verwachte Zoon van David. Herders zijn de eersten die het horen. Zij brengen het goede
nieuws verder de wereld in.

Start instroomgroep
Na de kerstvakantie start onze instroomgroep voor de kleuters die na 1 januari op school komen. De groep is
aanvankelijk nog klein, maar uiteraard zal het aantal kleuters tot aan de zomervakantie nog toenemen. Juf
Miranda van Elsen en juf Aaltje Witteveen gaan de groep lesgeven.

Tot besluit….
Een mooi ‘verbindend’ gedicht in deze onzekere tijd:
Al staat de wereld op z’n kop
Wij kunnen dapper zijn
Wij kunnen dromen en vertrouwen
Los van bang en boos en pijn
Wij kunnen liefhebben en vrij zijn
Zelf kiezen in ons eigen hoofd
Wij kunnen geven en verbinden
Het gaat om wat je zelf gelooft
Als alles dicht gaat en op slot
Als de angst lijkt te regeren
Laten we dan met harten open
Vooral liefde en verbinding leren
Liefde kan altijd naar buiten
Ook als de deur gesloten blijft
Geef – juist nu – je liefde ruimte
Omdat alleen liefde angst verdrijft
Met een vriendelijke groet,
Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel
Bijlage: 1. Winterfestival GA!; 2. Persbericht Cultuurkust over muziekles
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