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NIEUWSBRIEF 9 

    20-01-2022 
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 
Online Themadienst  
04-02-2022 
Voorlees High Tea 
09-02-2022 
Koffiemorgen 
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 
 

 

  

 

Na de kerstvakantie is iedereen vol goede moed weer 

begonnen. Gelukkig werd tijdens de persconferentie bekend 

gemaakt dat de basisscholen weer volledig open gingen en alle 

kinderen weer lekker naar school konden gaan! Het was 

daarom fijn om iedereen weer te mogen begroeten op onze 

school. Het is goed om weer fysiek les te kunnen geven! De 

kinderen hebben hun klasgenoten gemist en het weer openen 

van de scholen zal ook thuis de nodige verlichting en 

ontspanning geven! 

Natuurlijk blijft de toekomst nog onzeker. Vooralsnog lijkt het er 

op, dat de Omikronvariant wel erg besmettelijk is, maar 

kinderen er niet zo ziek van worden. We hopen dan ook, dat het 

aantal besmettingen binnen de perken blijft, zodat er geen 

groepen thuis komen te zitten en er overgegaan moet worden 

tot afstandsonderwijs. Belangrijk is in ieder geval wel om de 

basisregels in acht te blijven nemen, regelmatig te testen en een 

mondkapje te dragen op de gangen. Laten we er met elkaar het 

beste van hopen! 

In deze nieuwsbrief leest u meer over het project 

Energietransitie, de Voorlees High Tea, de Junior Sportcoaches 

en de koffiemorgen op 9 februari. Veel leesplezier toegewenst! 

Project energietransitie 
Net als alle andere basisscholen in Harderwijk gaat De Triangel 

deelnemen aan de het Project Energietransitie. Het project 

bestaat uit een Projectweek (21 t/m 24 maart) en in de weken 

daarvoor zullen in alle groepen lessen gegeven worden over 

energie opwekking en energiebesparing. We maken hiervoor 

gebruik van leskisten die door de Hortus in bruikleen worden 

gesteld aan de school.  

We starten in week 5 met de leskisten. Dit loopt door t/m week 

11. 
 

 

 

 

Beste ouders, 

http://www.cbsdetriangel.nl/
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Handig voor u om te weten: 

▪Vanaf 31 januari staat er een inzamel box van CAI/KPN. Hierin 

kunt u uw oude, niet bruikbare apparaten als 

afstandsbedieningen, modems, tv-kastjes inleveren. De box komt  

in de hal te staan of naast de “lege batterijen” inzamel box. Dit 

initiatief van CAI/KPN is in gang gezet om apparaten zoals 

afstandsbedieningen uit elkaar te halen en onderdelen te 

hergebruiken. Dit om een steentje bij te dragen aan 

verduurzaming. Lever ze in, dan bent u ook onderdeel van deze 

verduurzaming 

▪Wilt u thuis ook aan slag met verduurzaming samen met uw kinderen? Meldt u zich dan aan bij: 

https://www.juniorenergiecoach.nl/ Geschikt voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar! We gaan er leuke, spannende 

en leerzame weken van maken met elkaar. 

 

Themadienst online 

Het is altijd gebruikelijk om ieder jaar in januari een VCO-themadienst te organiseren in de kerken van 

Harderwijk. In verband met de nog geldende Corona-maatregelen is besloten om deze themadienst ook dit jaar 

weer online te organiseren. U wordt hierover nog nader geïnformeerd!  

 

Open Dag gaat niet door 

Om dezelfde reden gaat de Open Dag van alle VCO-scholen dit jaar niet door. Middels een advertentie in de 

krant zal dit bekend worden gemaakt. Ouders, die belangstelling hebben voor onze school zijn natuurlijk altijd 

van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Hiervoor kan men contact opnemen met 

de school of via de website: www.cbsdetriangel.nl een contactformulier invullen. 

 

Rots & Water 
In groep 7 doen de leerlingen mee aan de training 'Rots en Water'. Dit is een 

weerbaarheidstraining. De leerlingen leren hun sterke en zwakke kanten kennen 

en gaan daarmee aan de slag. Ze leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen 

keuzes te maken (Rots). Tegelijkertijd leren ze vaardigheden om beter te kunnen 

samenwerken, samenspelen en samenleven (Water). Belangrijke thema's tijdens 

de training zijn pesten, geweld, grenzen aangeven en grenzen aanvoelen. De 

training wordt afgesloten met het doorslaan van een plankje. En dat is ons gelukt! 

Spannend, maar super stoer natuurlijk, we zijn trots op deze kanjers! 

 

Junior Sportcoach ondersteunen het beweegteam  

De sportcoach gezonde leefstijl en het JOGG-beweegteam (JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht) zijn vorig 

schooljaar begonnen met het verzorgen van sport- en spelactiviteiten gedurende pauzes op schoolpleinen van 

acht basisscholen in Harderwijk. Dit bleek succesvol, meer kinderen waren tijdens de pauze aan het bewegen 

en spelen als het beweegteam aanwezig was. Aangezien het beweegteam niet altijd aanwezig kon zijn ontstond 

er een nieuw initiatief: de Junior Sportcoach. 

Het inzetten van Junior Sportcoaches als ambassadeurs gebeurt al in verschillende steden in het land, en de 

ervaringen en resultaten zijn positief. “Het is voor kinderen een leuke kans om zich te ontwikkelen als leider. 

Kinderen kunnen elkaar prima aansturen en motiveren om een sport, spel of activiteit uit te voeren. Je ziet op 

de pilot-scholen al wie er in de toekomst gymleraar gaat worden. Ze nemen de boel echt op sleeptouw, onwijs 

gaaf om te zien”, aldus Pepijn Albers, sportcoach gezonde leefstijl van GA! Harderwijk. “Wat we ook terugkregen  

 

https://www.juniorenergiecoach.nl/
http://www.cbsdetriangel.nl/
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van de pilotscholen is dat de kinderen die Junior Sportcoach zijn, zich beter gedragen op school. Ze voelen dat 

ze een voorbeeldrol hebben en pakken die rol ook op”. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Uit de groepen 6 en 7 worden twee leerlingen per klas gekozen voor de functie van Junior Sportcoach. De 

kinderen krijgen van school extra ruimte om met het JOGG Beweegteam te oefenen met het begeleiden van 

sport- en spelactiviteiten. Daarnaast wordt er ook geoefend met het bedenken van eigen spellen of het 

aanpassen van regels om spellen nóg leuker te maken. De Junior Sportcoaches krijgen alle vrijheid om de 

activiteiten te kiezen waar ze zin in hebben, zij motiveren hun schoolgenootjes om mee te doen en zorgen 

ervoor dat iedereen in de pauze met veel plezier in beweging is. Want wie weet nu beter wat leuk is om te doen 

dan de kinderen zelf?! 

 

Junior Sportcoaches op De Triangel 

In de afgelopen periode is de inzet van Junior Sportcoaches op onze school voorbereid en wordt hiermee 

binnenkort gestart. Vanuit de groepen 6 zijn Sara Heil, Thijmen Droger, Roan Boer en Bobbie Nijhof aangesteld 

als Junior Sportcoach en de groepen 7 worden vertegenwoordigd door Floor Vernooij, Milan Deering en Pam 

van Keeken. De Junior Sportcoaches worden begeleid vanuit Ga! Harderwijk door Sifra Dijkstra. 

Intussen is er ook een grote spelkist aangeschaft met spelmateriaal, dat gebruikt kan worden tijdens de pauze. 

 

Bedankje stichting CITW Foundation 

Het is al weer een tijdje geleden, dat ons meubilair in de school werd vernieuwd. Voor het vinden van een goede 

bestemming voor ons oude meubilair hebben we destijds contact gezocht met de stichting CITW Foundation. 

Medewerkers van deze stichting hebben het oude meubilair destijds opgehaald en vervoerd naar Ghana, waar 

het een prima 2e bestemming heeft gekregen. De school heeft destijds ook kunnen bijdragen in de 

vervoerskosten. In bijlage 1 treft u hierover meer informatie aan! 

 

Koffiemorgen 

Op woensdag 9 februari willen we weer een koffiemorgen organiseren. Afhankelijk van de maatregelen 

organiseren we dit in het Science-lab of buiten onder de luifel! U bent van harte welkom vanaf 08.30 uur. 

Uiteraard zijn opa’s en oma’s ook van harte welkom!  

 

Gezonde school 

In het schooljaar 2020-2021 zijn we op CBS De Triangel gestart met het beleid “de gezonde school.” Het ligt in 

de bedoeling om voor het cursusjaar 2022-2023 2 certificaten te behalen, waardoor de school het vignet 

‘Gezonde school’ kan aanvragen. Eén van de certificaten betreft het onderdeel voeding en mondgezondheid, 

waarvan het beleidsdocument Traktatierichtlijnen deel uitmaakt. Deze richtlijnen scheppen duidelijkheid over 

goede voeding omtrent traktaties op school voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Eén op de zeven kinderen 

in Nederland, oftewel een half miljoen jongens en meisjes heeft overgewicht. Een belangrijke reden om 

gezamenlijk in te zetten om deze stijging van overgewicht bij steeds jongere kinderen tegen te gaan. Net als 

iedere ouder, willen ook wij als school dat ieder kind uitgroeit tot een gezonde volwassene. De beste basis 

hiervoor is een gezonde leefstijl.  

Overgewicht op jonge leeftijd kan negatieve gevolgen hebben voor nu en later. Kinderen brengen een groot 

deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van 

overgewicht te doen. Natuurlijk samen met de ouders!  

Als school hebben we te maken met heel veel ouders, die allemaal een visie hebben over wat een goede 

traktatie is. De ene ouder vindt bijv. het uitdelen van een Mars een goede zaak, terwijl de andere ouder dit  
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wellicht niet zo verantwoord vindt. De school vindt het lastig om op de stoel van de ouders te gaan zitten en is 

dan ook van mening dat trakteren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van school en ouders.  

De school wil er bewust voor kiezen om gezonde traktaties te stimuleren en op een positieve manier te wijzen 

op goede, leuke en gezonde alternatieven. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind(eren) en de 

traktatierichtlijnen hebben dan ook als doel bij te dragen aan een positieve houding met betrekking tot gezond 

gedrag bij leerlingen, ouders en personeel. Hierbij gaat het om bewustwording en het traktatiebeleid heeft zeker 

niet de intentie om ouders voor te schrijven wat wel en niet kan. Dit zal in de komende periode uitgewerkt 

worden, maar wellicht kan bovenstaande al aanleiding zijn om het geven van een gezonde traktatie bij een 

verjaardag te overwegen. 

Lief en leed 

Er zijn nog steeds zorgen over collega’s, die al geruime tijd ziek zijn. Gelukkig is onze collega Elise Berger met 

haar re-integratie gestart en is op dinsdag, woensdag en donderdag weer op school. Juf Renée is helaas ook 

nog niet aan het werk en naar verwachting zal dit nog wel enige tijd duren. 

Na de kerstvakantie zijn gelukkig juf Corine en juf Tresita weer gestart na hun operatie. Fijn, dat ze er weer zijn! 

Gisteren is juf Paula geopereerd. Deze operatie is goed geslaagd en zij zal nog enige tijd hiervan moeten 

herstellen. De vervanging hebben we gelukkig intern kunnen regelen! 

 

Opbrengst Digitale kerstcollecte 

Door alle Coronamaatregelen kon helaas onze kerstviering in de Regenboogkerk niet doorgaan en heeft de 

kerstviering in de groepen plaatsgevonden. Tijdens de viering in de kerk wordt er ook altijd een collectie 

gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Aangezien de viering dit keer niet kon 

doorgaan in de kerk, is er een digitale collectie georganiseerd. Dit heeft een geweldig resultaat opgeleverd. 

Maar liefst € 543,50 kon worden overgemaakt naar de Voedselbank Harderwijk. Heel, heel hartelijk bedankt 

voor uw bijdrage! 

 

Nieuwe pleinstewards 

Na de kerstvakantie zijn er nieuwe pleinstewards aangesteld. Zij zorgen er voor dat alle fietsen netjes worden 

weggezet in de fietsenstallingen. Iedere morgen staan zij in weer en wind paraat om alles in goede banen te 

leiden. De volgende pleinstewards zetten zich hiervoor in tot aan de voorjaarsvakantie: 

Groep 6a: Milan van der Sluis & Rodi Brands 

Groep 6b: Esmee Ruiter & Tim van Plateringen 

Groep 7a: Julian Doornekamp & Sanne Kraak 

Alle pleinstewards: heel veel succes toegewenst en super, dat jullie dit willen doen! 

 

Kind op Maandag 

In de komende 2 weken staan de volgende themaverhalen centraal: 

 
Week 04 (24/01 - 28/01) – Dat mag niet, toch? (Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6) 

Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals de leerlingen 

van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van het veld om op te eten. Dat 

mag allemaal niet, toch? Of toch wel? 

 

Week 05 (31/01 - 04/02) – Volg jij Jezus nog? (Marcus 3: 7-30) 

Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer mensen die hem 

afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft. 
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Tot besluit…. 

Een lied van cabaretier Matthijn Buwalda: Zo wil ik leven - Matthijn Buwalda - YouTube 

 
 

Het lijkt soms of de wereld 
met plakband aan elkaar hangt 

wat nu nog niet instort 
kan het morgen begeven 

 
er is woede en weerzin 

er zijn tranen en onmacht 
de vlammen slaan over 

op ons samen leven 
 

De wereld zit vol knopjes  
die allemaal niet werken 

maar ze laten ons denken 
controle te hebben 

 
over ziekte en gezondheid 

over leven en sterven 
maar het lukt ons niet eens 
onze onmacht te temmen 

 
En ik weer niet hoe het beter moet 

Maar misschien kunnen we eens doen 
alsof de liefde al gewonnen heeft 

 
alsof de nieuwe tijd vandaag begint 
zijn we allemaal huidkleurenblind 

en maakt het niet meer uit van wie je houdt 
 

hebben we liever teveel lief gehad 
dan te veel aan ons gelijk gedacht 
is genade altijd sterker dan de fout 

Wie weet is het al waar 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het team, 
 
Marielle van Heeringen en Mark Lemstra 
 
Bijlage 1: Dankzegging CITW 

https://www.youtube.com/watch?v=embl6_kMk1s

