Nieuwsbrief (7) januari 2017
De beste wensen voor 2017!
Van de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en het team.
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook. Er staat een link op de website.
Kerstfeest 2015
De kerst- en nieuwsjaarsfestiviteiten liggen al weer even achter ons. Terugblikkend
willen het team en de oudervereniging alle ouders en kinderen, die meegewerkt
hebben aan de activiteiten van harte bedanken voor de inzet. De kerstmarkt was
gezellig en werd goed bezocht
Ook het kerstdiner was zeer geslaagd. Er was gevarieerd en lekker gekookt door
ouders en kinderen. Nog hartelijk dank daarvoor.
Biebkastje
Tijdens de boekenmarkt in de Kinderboekenweek zijn wij begonnen met het vullen
van ons Biebkastje. Uit dat kastje mag iemand een boek pakken, als hij/zij een boek
terugzet. Het kastje is nog niet zo gevuld. Bij dezen doen wij een oproep aan de
ouders en de kinderen om boeken af staan voor het biebkastje, zodat het wisselen
gaat werken. Bij voorbaat hartelijk dank.
Voorleesontbijt met opa’s en oma’s
Op woensdag 25 januari 2017 organiseren wij in het kader van de Nationale
Voorleesdagen een Voorleesontbijt. In het hele land gaan prominente Nederlanders
voorlezen op scholen in het kader van de leesbevordering.
Zoals aangekondigd vlak voor de Kinderboekenweek staat dit schooljaar in het teken
van de opa’s en oma’s. Bij dezen nodigen wij de opa’s en oma’s uit om op 25 januari
om 08.30 uur naar school te komen om voor te lezen. Tot nu toe hebben zich nog
geen voorlezers gemeld. Graag toch doen en in verband met de koffie even melden
bij de leerkracht van uw (klein)kind.
Na het voorlezen eten we samen met de kinderen een krentenbolletje.
Tijdens de voorleesdagen is er extra aandacht voor voorlezen in alle groepen.
Gedichtendag
Op donderdag 26 januari 2017 is het voor de achttiende keer Gedichtendag in
Nederland en Vlaanderen. In het hele land wordt er op verschillende plaatsen een

gedicht voorgelezen en mogelijk besproken. Het thema van 2017 is ‘Humor’. Ook op
de Triangel zal er op die dag in alle groepen aandacht besteed worden aan een of
meer gedichten. Kijk ook op www.gedichtendag.com.
Open dag/ posteractie
Op woensdag 8 februari 2017 organiseert de school een open middag van 16.00 tot
17.30 uur voor ouders en kinderen, die mogelijk leerlingen van onze school willen
worden. Gedurende die middag kunnen ouders met hun kinderen kennis maken met
de school. Op vrijdag 10 februari 2017 kunnen de ouders met hun kinderen de
school opnieuw bezoeken onder schooltijd van 10.00 tot 12.00 uur. Wilt u ouders met
kinderen in de basisschoolleeftijd in uw omgeving attent maken op de mogelijkheden,
die er zijn om kennis te maken met onze school? U kunt verwijzen naar de posters in
het dorp. Verder krijgen de oudste kinderen van ieder gezin een poster mee. Wilt u
zo vriendelijk zijn de poster in uw huis of voor het raam op te hangen? Er zijn ook
folders beschikbaar.
Luizencontrole
Na iedere vakantie en, als er luizen gevonden worden vaker, worden de kinderen op
luis gecontroleerd. De ouders, die helpen bij de controle noteren hun bevindingen in
een map. Aan het eind van de dag ontvangt u een mailtje van de leerkracht van uw
kind, als er luizen zijn gevonden. Ook hier geldt: geen bericht, goed bericht.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 februari 2017
Januari 2017
9 januari
11 januari
13 januari
13 januari
25 januari
26 januari
31 januari

08.30 uur, weer naar school
MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Vergadering P.R. - commissie
Voorleesontbijt/Start voorleesdagen
Gedichtendag
Speelgoedmiddag

Februari 2017
7 februari
8 februari
10 februari
13 februari
15 februari
16 februari
17 februari
20 februari t/m 24 februari
27 februari
28 februari

Schoonmaakavond
Open middag
Meeloopochtend
Contactavond
Contactavond
Rapporten mee
Margedag (alle leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie
Project kunst (Mondriaan)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Maart 2017
1 maart
3 maart
14 maart

MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Kijkavond Mondriaanproject (17.00-19.00
uur)

21 maart
22 maart
28 maart

Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

April 2017
7 april
12 april
13 april
14 tot en met 17 april
Week van 18 april
18 april
21 april
24 april t/m 28 april

Kinderraad
MR-vergadering 16.00 uur
Paasfeest op school
Paasweekend
CITO eindtoets
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Koningsspelen/sportdag
Meivakantie

Mei 2017
5 mei
19 mei
24 mei
24 mei
25 en 26 mei
30 mei

Bevrijdingsdag (alle leerlingen vrij)
Kinderraad
Schoolreis groep 1/2
MR-vergadering 16.00 uur
Vrijaf vanwege Hemelvaart
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Juni 2017
2 juni
5 juni
6 juni
9 juni
27 juni
27 juni
29 juni
30 juni
30 juni

Schoolreis groep 5/6
Vrij vanwege 2e Pinksterdag
Schoolreis groep 3/4
Feestelijke ouderavond
Techniek(mid)dag
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoolfeest
Zweminstuif (groep 5, 6, 7, 8)
Kinderraad

Juli 2017
5 tot en met 7 juli
5 juli
11 juli
13 juli
14 juli
19 juli
20 juli
20 juli
21 juli
21 juli

Schoolreis groep 7/8
MR-vergadering 16.00 uur
Contactavond
Contactavond
Rapporten mee
Schoonmaakavond
Spelletjesochtend
Afscheid groep 8
Teamdag (alle leerlingen vrij
Start zomervakantie

