Nieuwsbrief (6) januari 2018
Facebook
Wij zijn ook te vinden op Facebook; via onze website vindt u een link naar de
Facebookpagina van onze school.
Welkom nieuwe leerlingen
Welkom Ymke! Maandag 8 januari begint Ymke Brouwers in groep 7. Wij wensen
haar een fijne tijd op de Triangel.
Materiaal voor knutselles in groep 5/6
Op vrijdag 12 januari gaan de leerlingen van groep 5/6 knutselen met juf Melanie. Zij
hebben daarvoor een schoenendoos nodig en wat lapjes. Wilt u dat materiaal uiterlijk
vrijdag aan uw kind meegeven?
Bezoek Groninger Museum groep 1/2
De kinderen van groep 1/2 brengen dinsdag 16 januari een bezoek aan het
Groninger Museum.
De groep wordt om 8.30 uur met een speciale bus opgehaald bij school. De kinderen
gaan in het museum actief aan de slag rond het thema "kleur". Na afloop van het
bezoek (rond 11.30) worden we met de bus naar school terug gebracht worden.
Luizencontrole
Vrijdag 12 januari worden alle leerlingen gecontroleerd op aanwezigheid van
hoofdluis. Het zou fijn zijn dat u uw kind (eren) die dag met fris gewassen haren naar
school laat komen.
We streven naar een hoofdluisvrij jaar! Blijf regelmatig het haar van uw kind (eren)
controleren. Mocht u hoofdluis constateren meld dit dan bij de leerkracht van uw
kind. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Voorleesdag Triangel
Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren wij in het kader van de Nationale
Voorleesdagen een Voorleesdag. In het hele land gaan prominente Nederlanders
voorlezen op scholen in het kader van de leesbevordering. Op ‘De Triangel’ wordt er
op die dag voorgelezen door de leerkrachten van de school, maar deze keer niet in
hun eigen groep.
Tijdens de voorleesdagen is er extra aandacht voor voorlezen in alle groepen.

Gedichtendag
Op donderdag 25 januari 2018 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 2018 is ‘Theater’. Ook op
de Triangel zal er op die dag in alle groepen aandacht besteed worden aan een of
meer gedichten. Kijk voor meer informatie op www.gedichtendag.com.
Zwangerschapsverlof juf Lisanne
Op 30 januari gaat het zwangerschapsverlof van Lisanne Slangenberg in. Het is
helaas nog niet bekend wie de vervanging gaat verzorgen. Zo gauw dat bekend is
laat het we u zo snel mogelijk weten.
Contactmiddagen
Op dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari kunt u met de leerkrachten van
gedachten wisselen over de vorderingen van uw kind. Voor groep 5/6 is er ook op
maandag 19 februari een contactmiddag. U ontvangt ruim van te voren een aparte
uitnodiging. Op 23 februari gaan de rapporten mee naar huis.
Schoonmaakavond
Halverwege het schooljaar krijgt de school een schoonmaakbeurt.
Op dinsdag 6 februari 2018 gaan we ’s avonds vanaf 19.30 uur aan de slag in
groep 1 tot en met 8. De eindtijd is uiterlijk 21.30 uur.
U ontvangt van te voren bericht over de indeling.
Open dag/ posteractie
Op woensdag 14 februari 2018 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 16 februari 2018 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
en reclameborden 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.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 februari 2018
Data
Januari 2018
8 januari
12 januari
19 januari
23 januari
24 januari
25 januari

08.30 uur, weer naar school
Luizencontrole
Kinderraad
Voorleesdag Triangel
Start voorleesdagen
Gedichtendag

30 januari

Speelgoedmiddag

Februari 2018
6 februari
14februari
16 februari
19 februari
19 februari
20 februari
20 februari
22 februari
23 februari
26 februari t/m 4 maart

Schoonmaakavond
Open middag
Meeloopochtend
Vergadering oudervereniging
Contactmiddag (groep 5/6)
Speelgoedmiddag
Contactmiddag
Contactmiddag
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie

Maart 2018
9 maart
16 maart
20 maart
21 maart
27 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april

Luizencontrole
Kinderraad
Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Paasfeest op school
Paasweekend

April 2018
Week van 16 april
20 april
24 april
27 april t/m 6 mei

CITO eindtoets
Koningsspelen
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Meivakantie

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

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

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

Schoolreis groep 1/2
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
11 juli
13 juli
13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Schoolreis groep 7/8
Contactmiddag
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

