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NIEUWSBRIEF 9 

    22-12-2021 
AGENDA 

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! 
 
 

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 
21-03-2022 t/m 25-03-2022 
Projectweek Energie & Duurzaamheid 
07-04-2022 
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 
14-04-2022 
Paasviering in de groepen 
15-04-2022 t/m 18-04-2022 
Paasvakantie 
22-04-2022 
Koningsspelen 
 
 

 

  

In deze tijd van het jaar is het vaak donker. ’s Morgens als je 

naar school gaat, maar ook ’s avonds als je weer naar bed 

moet; het is veel vaker donker dan in de zomer. Dat kan leuk en 

spannend zijn. Maar het kan ook eng zijn. Dan hoop je dat het 

maar gauw weer licht wordt. 

 

Met de kinderen hebben we in de afgelopen weken ontdekt, dat 

die hoop ook in het groot bestaat. 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 hebben 

gelezen over een engel, die op bezoek gaat bij Zacharias en 

Maria. Langzaam maar zeker is het licht doorgebroken in de 

verhalen, 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 het 

ook. Mag dan juist in deze tijd bemoediging en troost komen 

van Hem, die ons trouw blijft en met ons  door wil gaan! 

Het team van de school wenst u gezegende kerstdagen toe en 
een heel gelukkig, maar vooral een gezond Nieuwjaar! 

 

 

 

Beste ouders, 

http://www.cbsdetriangel.nl/
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Vervroegde kerstvakantie 

Enigszins onverwacht kregen de leerlingen een week eerder kerstvakantie. Wellicht voor de kinderen wel fijn, 

maar voor u als ouder was dit toch ook wel weer schakelen in verband met het eigen werk. Laten we hopen, 

dat deze maatregel de verdere verspreiding van het Omikronvirus voorkomt en het ook mogelijk maakt, dat de 

kerstdagen gevierd kunnen worden binnen de geldende maatregelen. Op 3 januari a.s. is er weer een 

persconferentie, waarin duidelijk gaat worden in hoeverre de huidige maatregelen gehandhaafd blijven. We 

hopen natuurlijk, dat de leerlingen na de kerstvakantie gewoon weer naar school kunnen gaan. In geval van 

een verlengde Lock down, zijn er deze week ophaalmomenten georganiseerd, zodat het afstandsonderwijs 

meteen na de kerstvakantie opgestart kan worden. Laten we uiteraard hopen, dat dit niet nodig zal zijn! 

 

Inloopspreekuur CJG  

Op dinsdagochtend 11 januari houdt het CJG weer een "inloop" op onze school (eventueel online, mocht dat 

nodig zijn). U kunt hier terecht met vragen over opvoeding. Aanmelden kan voor vrijdag 7 januari per mail bij 

annelieskoning@stichtingvco.nl en wilmakoorevaar@stichtingvco.nl.  U ontvangt op maandag 10 januari bericht 

over het tijdstip en of het gesprek online of op school zal plaatsvinden. 

 

Terugblik Kerstviering 

Door alle coronamaatregelen en de vervroegde sluiting van de scholen hebben we kerst op school gevierd op 

vrijdag 17 december jl.  Naast een viering in elke klas met het Bijbelverhaal, kerstliedjes, filmpjes en digitale 

bijdrage van dominee Pieter Both, was er op het plein een "Kerst Koek en Zopie" tent. Deze werd gerund door 

de Ouderraad en de eventmanager. Er werd warme chocolademelk uitgedeeld en er werden marshmallows 

warm gemaakt op de elektrische BBQ. Er stonden 2 vuurkorven waar de oudere kinderen hun stokje met 

marshmallows nog wat verder konden verwarmen; alles onder het genot van heerlijke kerstmuziek. Er was een 

hele gezellige en ontspannen kerstsfeer op het plein. We kijken hier met veel plezier op terug en hebben veel 

leuke reacties van de kinderen gehad.  

 

Studiedag 13 januari wordt verplaatst 

Op 13 januari a.s. stond er een studiedag gepland met als onderwerpen ‘Bewegend Leren’ en ‘Eigenaarschap’. 

Aangezien het van belang is om deze studiedag fysiek te organiseren is besloten om de studiedag te 

verplaatsen naar donderdag 7 april a.s. De kinderen kunnen dus op 13 januari gewoon naar school of krijgen in 

geval van een Lock down afstandsonderwijs. Op 7 april a.s. zijn alle leerlingen dan vrij! 

 

In het zonnetje 

Het is al vaker genoemd, maar wat zijn we blij met onze Ouderraad! Iedere keer staan deze 

ouders  maar weer klaar om voor de leerlingen ontzettend leuke activiteiten te bedenken. Zeker 

in een tijd waarin niets vanzelfsprekend is, slaagt de OR er iedere keer weer in om er voor de 

kinderen een feestje van te maken! Ook tijdens de laatste schooldag van dit kalenderjaar was het voor hen snel  

 

mailto:annelieskoning@stichtingvco.nl


 

 
3 

 

schakelen en hebben zij voor de kinderen weer een hartstikke leuke activiteit georganiseerd! Heel, heel hartelijk 

bedankt! Jullie zijn TOP!!!  

 

Wisseling kinderfysio Quiek 

Per 1 januari 2022 heeft Anne-Wil Prins, kinderfysiotherapeut van Quiek, een nieuwe baan en dit betekent dat 

zij niet meer namens Quiek op De Triangel aanwezig zal zijn. De ouders van de kinderen die zij begeleidt zijn 

daarover al geïnformeerd. De behandelingen worden overgenomen door haar collega Melissa Beekhof.  

 

Parkeren fietsen 

Inmiddels zijn alle pleinwerkzaamheden afgerond en is in overleg met de Leerlingenraad het parkeren van de 

fietsen bekeken. Zo zijn we tot de volgende indeling gekomen: 

▪ De groepen 1 t/m 4 parkeren de fietsen op het terrein aan de Tonselsedreef ter hoogte van de erker. 

▪ De groepen 5 parkeren de fietsen in de fietsenstalling van De Bogen. 

▪ De groepen 6 en 7 parkeren de fietsen op het terrein aan de Tonselsedreef ter hoogte van het lokaal van de 

instroomgroep. 

▪ De groepen 8 en het personeel van de school parkeren de fietsen op het terrein naast de kinderopvang. 

Uiteraard zijn er steeds pleinstewards aanwezig om het parkeren van de fietsen in goede banen te leiden! 

 

Inzamelen batterijen (stichting Stibat) 

Het is nog steeds mogelijk om lege batterijen in te leveren. Hiervoor staat een 

ton van de stichting Stibat (Stichting batterijen) bij de hoofdentree. Elke kilo 

levert een punt op en daarmee kan de school spelmateriaal voor de kinderen 

aanschaffen. Het zou natuurlijk erg fijn zijn, als u mee helpt sparen. Zo gaan we 

enerzijds bewust met het milieu om en anderzijds levert het de kinderen extra 

spelmateriaal op. Helpt u ook mee? Er is intussen al voor € 24,00 bij elkaar 

gespaard. Van harte aanbevolen!!! 

 

Actie Mensen in Nood 

In de afgelopen periode konden er producten gespaard worden voor de Voedselbank. Er 

zijn veel dozen gevuld en naar de stichting Mensen in Nood gebracht. Het is fijn om 

anderen op deze manier te kunnen helpen die het heel hard nodig hebben! Iedereen 

hiervoor heel erg bedankt! 

 

Kerst in Harderwijk 

Op a.s. vrijdag 24 december wordt er een online kerstviering voor kinderen 

georganiseerd (www.kerstinharderwijk.nl). Aanvang 18.30 uur. Het thema is 

‘Kom zoals je bent’. Zie verder bijlage 1. 

 

Kind op Maandag 

In de eerste 2 weken na de kerstvakantie staan de volgende themaverhalen centraal: 

 
Week 02 (10/01 - 14/01) – Let op! (Marcus 1: 1-28) 

Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat mensen op moeten letten: iemand zal de weg voor de 

Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de Doper dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. 

Zo begint het bijzondere verhaal van Jezus. Voor wie goed oplet, verandert het leven totaal. 
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Week 03 (17/01 - 21/01) – Voeten op de grond, hoofd omhoog (Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12) 

Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die door vier 

vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar hoe Jezus mensen op 

weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog. 

 

Tot besluit…. 

Een gedicht van Greet Brokerhof- van der Waa: 

 

Verlangen 

 

Kerstfeest is: 

dromen met open ogen, 

gordijnen open in plaats van dicht. 

In het donker zie je Gods licht 

en je weet: de nacht zal niet eeuwig duren… 

Zoals wij hunkeren 

naar licht en kleur 

in deze donkere dagen, 

zo hunkeren mensen 

voor wie het leven 

er niet rooskleurig uitziet, 

naar een straaltje hoop. 

 

Zoals wij verlangen 

naar het prille lentelicht 

dat de natuur tot leven wekt, 

zo verlangen mensen 

die verdrietig en uitgeblust zijn 

naar een kracht die 

nieuw leven inblaast. 

 

Zoals wij snakken 

naar het licht en de warmte 

van de zomerzon, 

zo snakken mensen 

die in de kou staan, 

naar wat aandacht en warmte 

van hun medemensen. 

 
Namens het team wil ik iedereen een gezegende kerst en een hoopvol 2022 toewensen, waarin alle dagen, 
de weken en de maanden gevuld mogen zijn met veel liefde en licht! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het team, 
 
Marielle van Heeringen en Mark Lemstra 
 
Bijlage 1: Kerst in Harderwijk 


