Nieuwsbrief (10) april 2017
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook. Er staat een link op de website.
Welkom nieuwe leerlingen
Corné van de Ploeg, Mette Wolthuis en Finn Balkema zijn de nieuwe leerlingen van
groep 1. Layla Semeijn gaat half april beginnen. Ook Ali Jazari is vorige week
begonnen in groep 1/2. Wij wensen al deze kinderen een fijne tijd op de Triangel.
Healthy Aging tour
De Healthy Aging tour doet op 5 april Grijpskerk aan. In het kader daarvan worden
de leerlingen van groep 5 tot en met 8 een workshop gezonde voeding en
fietsactiviteiten op het plein aangeboden. U heeft daarover een brief op papier
ontvangen op 23 maart j.l.
Afsluiting leesbevorderingsproject ‘Scoor een boek’.
Donderdag 6 april heeft groep 5/6 de gezamenlijke afsluiting van het
leesbevorderingsproject ‘Scoor een boek’ in Grootegast.
Namens de gemeente is wethouder Henk Bakker aanwezig. Hij zal de leerlingen kort
toespreken en vertellen hoeveel boeken er in het Westerkwartier totaal ‘gescoord’
zijn. Daarna zullen de kinderen verschillende sportieve activiteiten doen op het
sportveld.
De kinderen van groep 5/6 eten deze dag tussen de middag op school en zullen om
half drie vrij zijn.
Tot nu toe hebben zich nog geen ouders gemeld voor vervoer en begeleiding. Wilt u
kijken of een paar uurtjes kunt vrijmaken?

Schoolvoetbal
Op 12 april doen teams van de Triangel mee aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi
in Zuidhorn. Meer informatie krijgen de deelnemende leerlingen van hun leerkracht.

Voorstelling groep 3/4 en 1/2
Groep 3 en 4 bezoeken op donderdag 20 april de voorstelling ‘De Reismuis’. De
voorstelling vindt plaats in de Borgstee. Alle kinderen vertrekken samen met de juf
om 13.00 uur vanaf de Triangel.
Op dezelfde dag gaan ook de kinderen van groep 1/2 genieten van de voorstelling
‘Nest’ door Stichting Krijt ( 10.45 – 11.30 uur)
Paasfeest op school
Ook dit jaar zijn de opa's en oma's van onze leerlingen uitgenodigd om met hun
kleinkinderen op donderdag 13 april 2017 paasfeest te vieren op school. De kinderen
van groep 1 t/m 3 gaan onder begeleiding van grootouders paasspelletjes doen,
terwijl de kinderen van de andere groepen gaan 'neut'n schait'n'. Voor dat laatste
spel hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 een notenzak met 25 noten nodig. Een
notenzak is een gehaakt netje. Wilt u een voorbeeld zien komt u dan even op school.
Na de spelletjes en het 'neut'n schait'n' eten de kinderen gezamenlijk op school.
De schooltijden zijn op deze dag als volgt:
08.30 uur:
groepen 5 tot en met 8 worden op school verwacht
10.00 uur:
groepen 1 tot en met 4 worden op school verwacht
12.30 uur:
alle kinderen vrijaf
Cito-eindtoets
Op 18, 19 en 20 april wordt in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen in de
ochtenduren. Informatie daarover heeft uw kind al meegekregen.
Koningsspelen
Door belemmerende omstandigheden aan de kant van de Borgstee worden de
Koningsspelen dit jaar niet gezamenlijk gehouden in de Bokkediek. De ouders die
zich hebben opgegeven om te helpen worden nog benaderd om hun inzet te
bespreken.
Het programma ziet er nu als volgt uit:
08.30 uur: alle groepen aanwezig op school
08.45 uur: gezamenlijke start
09.00 uur: Voor groep 1 tot en met 4 Koningspelen op het plein aan de voorkant.
Voor groep 5 tot en met 8 Koningspelen op het plein aan de achterkant
en op het grasveld.
12.00 uur: Lunch
13.00 uur: Start vakantie
Gastles volleybal
Op maandagmiddag 1 mei ( tijdens de gymlessen) biedt de volleybalclub Grijpskerk
een gastles volleybal aan.
Informatie over de gymlessen
Tijdens de gymlessen maakt gymjuf Jolanda de Vries soms opnames van de
kinderen. Zij doet dit alleen om aan de kinderen te laten zien, hoe zij een oefening
uitvoeren. De bedoeling hiervan is om de kinderen aanwijzingen te geven om de
oefening te verbeteren. Het blijkt, dat kinderen hierdoor sneller leren dan om als
leerkracht iets voor te doen. De opnames worden na de les verwijderd en worden
nergens anders voor gebruikt.

Wijziging
De teamdag van vrijdag19 mei is verplaatst naar vrijdag 16 juni 2017. Dus op vrijdag
19 mei gewoon naar school en op vrijdag 16 juni vrijaf voor alle leerlingen.
Van Juf Tjarda/GVO
Lieve deugd bij de GVO-les
Een aantal leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgt een uur in de week GVO (Godsdienstig
Vormings Onderwijs). Op dit moment werken we met het thema deugden. In de
oudheid besteedde men al aandacht aan “deugdenleer”. Kerkvader Augustinus, die
leefde rond het jaar 400, noemt een deugd ‘het juiste gebruik van de vrije wil’. Ook
nu zijn deugden nog erg actueel.
Een deugd is een universele waarde. Deugden helpen om een beter leef- en
leerklimaat te creëren. Met deugden ontwikkel je een positieve levenshouding. Je
ervaart dat het goed en fijn is dat je het doet.
Er zijn hele projecten ontwikkeld rondom deugdenlessen. In de GVO-les hebben we
eerst een les besteed aan de zonde, om ons daarna te concentreren op het goede.
In deze les werd m.b.v. schilderijen van o.a. Bruegel het verhaal verteld van Adam
en Eva in het paradijs. De nadruk werd gelegd op, dat het toch zonde is als je bijv.
boos/jaloers wordt. Je kan beter..
Daarna werd er gekeken naar de deugden: ‘Wat is een deugd?’, ‘Heb ik ze ook?’ en
‘Welke vind ik moeilijk?’.
In de lessen daaropvolgend worden verschillende deugden in groepjes of klassikaal
behandeld. Ze worden verwerkt in o.a. een (bijbel)verhaal, foto, toneel of spel.
Als eerste ging het over de liefde. We hoorden het verhaal van broeder Valentijn en
maakten een collage met hartjes waarin een gedicht van zes woorden werd
geschreven. Ook deden we een spel met complimenten.
De deugden die nog aan bod komen zijn bijvoorbeeld verdraagzaamheid, vreugde,
compassie, samenwerking, tevredenheid en respect.
Van de oudervereniging
NL Doet geslaagd !!
Vanuit de oudervereniging even een verslag van NL Doet 2017.
Zoals iedereen heeft kunnen lezen hebben we dit jaar door omstandigheden NL Doet
op moeten splitsen in twee dagen. Op 11 maart hebben een aantal vrijwilligers van 9
tot 12 klussen opgepakt zoals schoonmaken en opruimen. Ook is er een volleybalnet
geplaatst achterop het voetbalveld. Onze conciërge Hielke had deze kosteloos
ontvangen en heeft hem gereed gemaakt voor ons. Samen met Corné de Boer heeft
hij deze vakkundig geplaatst met een aantal zakken super snelbeton. Ook de
bokspring die we van de Jumbo hebben gekregen kreeg een plekje op het
schoolplein.
Op 25 maart heeft een volgende groep vrijwilligers een hek geplaatst achter het grote
schoolplein en is er door diverse andere vrijwilligers wederom schoongemaakt om de
school. Wonderwel hebben we op beide dagen mogen genieten van prachtig
voorjaarsweer wat het natuurlijk extra leuk maakt om klussen op school te verrichten.
Omdat we op 25 maart niet helemaal klaar waren hebben we op 31 maart de
werkzaamheden afgerond zodat er ook tussen het grote plein en het kleuterplein in
de bosschage een afsluiting is gemaakt. Alle vrijwilligers BEDANKT !!

Waarom een hek? Om vooruitlopend op meningen en opmerkingen hierop een
antwoord te geven het volgende. Tijdens natte en vorst perioden is gebleken dat er
toch geregeld enkelen van ons aller kroost te water raakten. Met alle vervelende
gevolgen van dien. Ook tijdens het voetballen ging de bal wel eens te water met
gevaarlijke acties tot gevolg. Daarom is samen met het team besloten tot het
plaatsen van een hekwerk in een natuurlijke hout afwerking. Het was de bedoeling
deze een meter uit de slootwal te plaatsen maar de vele wortels van de bomen en
struiken verhinderden dit. Daarom is voor de huidige plaats gekozen. Weliswaar is
deze hierdoor wat meer vatbaar voor vernieling maar dat zullen we aan den lijve
moeten ondervinden. Voor onze schoolgaande kinderen geldt in ieder geval dat het
hek met rust wordt gelaten. Niet aan hangen en op zitten en achter het hek mogen
de kinderen dus niet meer komen. Er is aan de andere zijde nog voldoende
mogelijkheid om tussen de bomen te spelen.
Basketbalborden
We hebben offerte mogen ontvangen voor twee nieuwe basketbalborden waar we
even van moesten bijkomen. Een investering van ruim 1500,- euro vinden wij te
gortig en daarop is besloten om de borden te gaan maken van betonplex met een
metalen omlijsting om rotten te voorkomen. Twee sterke vrijwilligers hebben zich
gemeld om de borden te plaatsen. We wachten nu op een offerte van Klusmarkt van
Duinen voor de borden. Deze klusmarkt heeft ons voor NL Doet ook super geholpen
met goede service een speciale prijs voor alle materialen. Zo blijkt maar weer, koop
elders niet wat Grijpskerk u biedt !!
We hopen de borden zeer binnenkort te gaan plaatsen.
Ouderbijdrage
Een jaarlijks terugkomend fenomeen is de ouderbijdrage. Velen van u hebben deze
inmiddels voldaan waarvoor natuurlijk onze grote dank en waardering. Alleen zo
kunnen we de klussen blijven aanpakken en onze school beter maken. Voor
degenen waarvan de rekening aan de aandacht is ontsnapt alsnog het vriendelijke
verzoek het bedrag over te maken. Want als vaker gemeld, vele schouders die de
last dragen maken alles lichter. Bedankt alvast !
Schoolreizen
Binnenkort, we hopen half april, valt de rekening voor de schoolreizen weer op de
mat. Voor groep 7 en 8 hebben we de hele reis alweer betaald en dus voorgeschoten
uit eigen middelen. We gaan dus weer factureren per groep/leerling binnenkort. Aan
u het verzoek, wanneer deze factuur mee komt naar huis ook deze zo spoedig als
mogelijk over te maken. Wanneer dit om één of andere reden niet gaat kunt u dit
melden bij de leerkracht van uw kind(eren). We gaan dan natuurlijk werken aan een
oplossing zodat net als andere jaren iedereen weer een leuke dag gaat beleven.
Namens de oudervereniging,
Kees van der Ploeg, voorzitter

Van Jaap d’huzes
Zondag 23 april 2017
Locatie: Sportpark De Enk Grijpskerk
Recreatief 40 km
Sportief 100 km

start 9-13 uur
start 9-11 uur

Inleggeld: € 10 p.p., incl. bidon. Kinderen <16 gratis.
Organisatie i.s.m. fietsvrienden Lauwersland

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 mei 2017
April 2017
3 april
7 april
7 april
12 april
13 april
14 tot en met 17 april
Week van 18 april
18 april
20 april
20 april
21 april
24 april t/m 28 april

Sportactiviteit rond Healthy Aging tour
Kinderraad
MR-vergadering 16.00 uur
Schoolvoetbaltoernooi Zuidhorn
Paasfeest op school
Paasweekend
CITO eindtoets
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Voorstelling groep 3/4
Voorstelling groep 1/2
Koningsspelen/sportdag
Meivakantie

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

