Nieuwsbrief (11) mei 2017
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook. Er staat een link op de website.
Koningsdag
De koningsdag met spel, bewegen, gezelligheid en samen lunchen ligt al weer tien
dagen achter ons. Alle hulpouders nogmaals hartelijk voor uw inzet de hele ochtend!
Als u meer foto’s dan in de Streekkrant stonden wilt zien, kunt u onderstaande link
gebruiken.
http://destreekkrant.nu/koninklijke-activiteiten-bij-koningsspelen-obs-de-triangel/

Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn weer op school. Wilt u het rapport deze week aan uw kind
meegeven? Bij voorbaat dank!
Vertrek Hans Falke
Per 1 juni gaat Hans Falke, de intern begeleider, onze school verlaten. Hij is
gevraagd om als intern begeleider aan de openbare school Het Karrepad in
Groningen te gaan werken. Na 8 jaar in de gemeente Zuidhorn gewerkt te hebben, is
dit een mooie stap in zijn loopbaan. Wij vinden het erg jammer, dat hij weggaat, maar
we wensen Hans veel succes op Het Karrepad.
Nadere informatie over de vervanging van Hans Falke volgt zodra hierover meer
bekend is.
Gastles volleybal
Op maandagmiddag 1 mei ( tijdens de gymlessen) biedt de volleybalclub Grijpskerk
groep 5 tot en met 8 een gastles volleybal aan tijdens de gymuren.

Schoolzwemmen groep 5 tot en met 8.
De kosten voor het schoolzwemmen worden dit jaar 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 7 en 8
groep 5 en 6

Groep 7 en 8 worden om 13.05 uur op het zwembad verwacht (niet eerder). Er is dan
een leerkracht aanwezig. Er is dan genoeg tijd voor het omkleden. Om 13.15 uur
begint de les. Groep 7 en 8 gaan met de fiets naar het zwembad.
Groep 5 en 6 gaan onder de begeleiding van de leerkracht naar het zwembad en
weer terug naar school.
Op de hieronder staande data is er schoolzwemmen:
Maandag 15 mei:
Maandag 22 mei:
Maandag 29 mei:
Maandag 12 juni:
Maandag 19 juni:
Maandag 26 juni:
Maandag 3 juli:
Maandag 10 juli:
Maandag 17 juli:

groep 7/8 en 5/6
groep 7/8 en 5/6
groep 7/8 en 5/6
groep 7/8 en 5/6
groep 7/8 en 5/6
groep 7/8 en 5/6
groep 7/8 en 5/6
groep 7/8 en 5/6
groep 7/8 en 5/6

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.
Schoolfruit
Het EU schoolfruitprogramma is afgelopen, maar we willen graag doorgaan met
aandacht voor gezonde voeding. Hiervoor vragen we u de kinderen op dinsdag en
donderdag iets te drinken en als eten fruit of groente mee te geven. Dank voor de
medewerking.
Muziekles van Ons Ideaal
De dirigente van Ons Ideaal verzorgt op de hieronder staande data muzieklessen
voor groep 5/6. In een klein aantal lessen leren de kinderen een muziekinstrument te
bespelen. Na de laatste les geven zij een concertje voor de andere leerlingen van de
Triangel. Op 30 mei kunt als ouders/ andere belangstellenden een concertje
bijwonen in Kerkplein 6 om 19.00 uur.
De muzieklessen worden gegeven op 9 mei, 16 mei en 23 mei.
Schoolfeest
Door een aantal mensen (ouders en teamleden) wordt er al weer druk gewerkt aan
het schoolfeest, dat gepland staat voor 29 mei. U ontvangt binnenkort meer
informatie.

Feestelijke ouderavond
De voorbereidingen voor de feestelijke ouderavond zijn ook alweer in volle gang. Er
wordt meerdere keren in de week volop gezongen en toneel gespeeld. Meester
Hylke timmert wat af aan de decorstukken.
Schoolreizen
In de maanden mei en juni gaan alle groepen op schoolreis. U krijgt ruim van te
voren meer informatie van de leerkrachten van de groep van uw kind.
Van de GGD
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Als Jeugdverpleegkundige ben ik verbonden aan de basisschool de Triangel.
Mijn naam is Wypkje Stegenga en sinds eind vorig jaar ben ik verbonden aan een
vijftal basisscholen.
Wanneer u als ouder een keer wilt overleggen met mij of wanneer u vragen heeft
over de groei en ontwikkeling van uw kind. Met betrekking tot het in- en door slapen,
de zindelijkheid voeding, pesten, weerbaarheid, de opvoeding of het gedrag van uw
kind. Maar ook met andere vragen kunt u contact met mij opnemen.
U kunt mij mailen: wypkje.stegenga@ggd.groningen.nl
Of bellen via de telefonische advisering via de 050-3674991 (op werkdagen van
8.00 - 20.00 uur).
Ook bent u, zonder afspraak, van harte welkom op het Inloop spreekuur van de
GGD.
Openingstijden: iedere maandag van 9.00 tot 11.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties)
Locatie: Het Zonnehuis Oostergast, Gemmastraat 10-12 te Zuidhorn.
Op de website van GGD Groningen vindt u ook veel informatie over gezondheid,
ontwikkeling en opvoeding. Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugdopvoeding
Hartelijke groet,
Wypkje Stegenga
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Mei 2017
1 mei
5 mei
19 mei
24 mei
24 mei
25 en 26 mei
30 mei

Gastles volleybal groep 5 tot en met 8
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
16 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
Teamdag (alle leerlingen vrij)
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

