Nieuwsbrief (10) mei 2018
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook; via onze website vindt u een link naar de
Facebookpagina van onze school.
Welkom nieuwe leerlingen
Florian de Graaf is jarig op 23 mei. Hij wordt dan 4 jaar. Hij is al begonnen met
‘kijken’ op school. Wij wensen hem een fijne tijd op de Triangel.
Schoolzwemmen groep 5 tot en met 8.
De kosten voor het schoolzwemmen worden dit jaar (voorlopig voor de laatste keer)
weer betaald door de Stichting Steun Groene Kruiswerk. De stichting heeft als doel
gezond gedrag te bevorderen. Wij zijn erg blij met deze financiële ondersteuning.
Het rooster ziet er als volgt uit:
Maandag 13.15 – 13.45 uur
Maandag 13.45 – 14.15 uur

groep 5 en 6
groep 7 en 8

De schooldag eindigt voor groep 7 en 8 op maandag om 14.30 uur in het zwembad.
Data schoolzwemmen:
Maandag 7 mei
Maandag 14 mei
Maandag 21 mei
Maandag 28 mei
Maandag 4 juni
Maandag 11 juni:
Maandag 18 juni:
Maandag 2 juli:
Maandag 16 juli:
De gymles op maandagmiddag voor groep 5 tot en met 8 komt te vervallen.
Voor groep 3 en 4 gaan de gymlessen op maandag gewoon door. Ook alle
gymlessen op woensdag gaan gewoon door.
Gymlessen op woensdag
Wilt u vanaf woensdag 9 mei zowel schoenen voor binnen- als voor buitengym
meegeven? Bij voorbaat dank!

Voorstelling voor groep 3/4
Op dinsdag 22 mei is er voor groep 3/4 een voorstelling in CBS Het Anker in
Zuidhorn. De voorstelling heet Papierazzi. U krijgt meer informatie van de
leerkrachten van groep 3/4.
Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn weer op school. Wilt u het rapport deze
week aan uw kind meegeven? Bij voorbaat dank!
Schoolfeest (alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur)
Door een aantal mensen (ouders en teamleden) wordt er al weer druk gewerkt aan
het schoolfeest, dat gepland staat voor 17 mei. Het thema is Oer-Hollands. U heeft al
een inschrijflijst voor hapjes ontvangen. Meer informatie volgt binnenkort.
Schoolreizen
In de maanden mei en juni en juli gaan alle groepen op schoolreis. U krijgt ruim van
te voren meer informatie van de leerkrachten van de groep van uw kind.
Extra muzieklessen
Kunstbedrijven Westerkwartier biedt de groepen 5 tot en met 8 vijf muzieklessen
aan. Aan het eind is er een presentatie van het ‘schoollied Teamspirit’ op dinsdag 10
juli van 19.00 tot 20.00 uur in Ons Centrum in Marum. U bent van harte welkom.
Pleinwachtrooster
Beste ouders/verzorgers,
Na de meivakantie beginnen we al weer aan het laatste blad van het pleinrooster. Na
wat opstartproblemen gaat het eigenlijk nu best wel goed. Helaas komt het wel af en
toe voor, dat er een ouder niet verschijnt op het schoolplein. Dat gaat helaas ten
koste van het toezicht op de kinderen. Mocht u onverhoopt niet kunnen op de dag,
dat u ingeroosterd staat en het lukt u niet om onderling te ruilen met iemand anders
kunt u altijd even contact opnemen met ondergetekende of Lydia Semeijn, zodat we
samen een oplossing kunnen vinden.
Met vriendelijke groet,
Francisca Pathuis,
Email: francisca.agema@kpnplanet.nl
Telefoon: 06 23869201
Van de M.R.
Afgelopen maand was een aantal leden van de M.R. aanwezig op een raadsvergadering
van de gemeente Zuidhorn. Er zijn vele manieren om op de hoogte te blijven van wat er
leeft op en rondom de Triangel. En aangezien het onderwijs op de agenda van de
raadsvergadering stond, leek het ons goed om uit eerste hand te horen wat er actueel is
in de gemeente Zuidhorn. Tijdens deze vergadering ging het met name over de
huisvesting van de scholen in Zuidhorn en het nog op te starten Nautilus College. De
Triangel zelf is door de raad niet besproken.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 juni

Data
Mei 2018
10 t/m 13 mei
17 mei
18 mei
18 mei
21 mei
22 mei
29 mei

Hemelvaart weekend
Schoolfeest (lln. Vrij vanaf 12.00 uur)
Kinderraad
Luizencontrole
Vrijaf vanwege 2e pinksterdag
Voorstelling voor groep 3/4
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Juni 2018
6 juni
7 juni
7 juni
8 juni
22 juni
25 juni
26 juni
26 juni
28 juni
29 juni

Schoolreis groep 1/2
Vergadering M.R. 15.30 uur
Voorstelling voor groep 7/8
Schoolreis groep 5/6
Teamdag (alle leerlingen vrij)
Vrije dag
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoolreis groep 3/4
Techniekdag
Zweminstuif (groep 5, 6, 7, 8)

Juli 2018
4 tot en met 6 juli
9 juli
10 juli
11 juli
13 juli
13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Schoolreis groep 7/8
Contactmiddag
Eindpresentatie schoollied Teamspirit
Contactmiddag
Rapporten mee
Kinderraad
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoonmaakavond
Spelletjesochtend (vrij vanaf 12.00 uur)
Afscheid groep 8
Teamdag (alle leerlingen vrij
Start zomervakantie

