Nieuwsbrief (9) maart 2017
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook. Er staat een link op de website.
Mondriaanproject
Vanaf maandag 27 februari zijn alle groepen bezig met de beeldende kunst van ‘De
Stijl’ en vooral met Piet Mondriaan. Enkele leerlingen uit groep 7/8 hebben door
middel van een toneelstukje de start aangegeven.
Op 14 maart van 17.00 – 19.00 uur bent u van harte welkom op de kijkavond van het
Mondriaanproject. Uw kind kan dan aan de hand van de vele kunstwerken van de
leerlingen vertellen over dit project.
Zo nodigen kinderen van groep 5/6 u uit:
Renske: ‘Kom kijken naar de leuke dingen.’
Tycho: ‘Je kunt van alles zien van uw zoon of dochter.’
Manon: ‘Je mag naar mooi geknutselde werkjes kijken, alles in het Mondriaanthema.’
Nynke; ‘U kunt kijken naar het werk voor wie u komt.’
Kirsten: ‘Het wordt indrukwekkend en het zijn de bijzonderste kunstwerkjes ter
wereld.’
Voor actuele informatie en beelden zie facebook van de Triangel.
Informatie over de invoering van het continurooster
Na de peiling afgelopen schooljaar is afgesproken, dat met ingang van het schooljaar
2017-2018 het continurooster wordt ingevoerd op De Triangel. Binnen het team
moeten we nog enkele zaken afstemmen, maar de volgende punten liggen wel vast:
•

De schooltijden worden als volgt:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag
Woensdag
Donderdag en vrijdag
Maandag, dinsdag,
donderdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
Woensdag

8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 12.00 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30– 12.30 uur

•

De lunch en het toezicht tijdens de middagpauze:
De kinderen eten tussen 11.45- 12.00 uur. Dit valt onder schooltijd. Tijdens de
lunch is er afwisselend aandacht voor sociale vorming, gezond gedrag,
voorlezen en school-tv.
De middagpauze wordt in twee groepen gedaan (kleuterplein en schoolplein
groep 3 t/m 8 apart).
Vanwege de grootte van De Triangel kunnen we het toezicht tijdens de
middagpauze niet regelen met de leerkrachten, omdat we rekening moeten
houden met de arbeidstijdenwet. Voor zover mogelijk zullen leerkrachten hun
bijdrage leveren bij het toezicht.
Ouders zullen worden ingeroosterd om de leerkrachten te helpen bij het
toezicht, het opruimen en schoonmaken van de klas na de lunch. Om de
kinderen, die dat nodig hebben voldoende tijd te geven hun eten op te eten, is
er toezicht binnen nodig, terwijl de overige kinderen buiten spelen. Dat
betekent, dat we op maandag en dinsdag 3 ouders nodig hebben en op
donderdag en vrijdag 2 ouders. Dit betekent, dat de ouders per gezin
ongeveer 6 x per jaar ingeroosterd gaan worden.
Over de organisatie van het toezicht tijdens de lunchpauze en het rooster
volgt nog nader bericht.

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: gezamenlijk 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
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.
Rekendag
Op 21 maart 2017 doen de groepen 1 tot en met 8 mee aan de viering van de
nationale rekendag. In elke groep staat die dag van de week in het teken van
rekenen, maar dan zonder ons rekenboek en met veel andere rekenactiviteiten.
Onderwijsdag
Op woensdag 22 maart vindt de onderwijsdag voor alle personeelsleden van
Westerwijs plaats. Het thema van die dag is ‘Openbaar Onderwijs’.
Alle kinderen zijn die dag vrij.

Van de oudervereniging
BELANGRIJKE MEDEDELING !!
NL Doet volgend weekend!!!
NL doet komt al weer dichterbij en we hebben belangrijk nieuws hierover.
U heeft gelezen dat we naast het schoonmaken ook graag een tweetal lange hekken
willen gaan plaatsen langs de sloot op het grote plein en tussen het grote plein en
het kleuterplein.
Gezien het aantal aanmeldingen en een aantal onvoorziene omstandigheden zijn we
genoodzaakt de werkzaamheden op te splitsen in twee dagen. We gaan we op 11
maart aanstaande de schoonmaakwerkzaamheden oppakken en ook langs de sloot
de ruimte vrij maken voor het te plaatsen hek. Dat wil zeggen, plaats bepalen en
waar nodig de begroeiing verwijderen c.q. snoeien. Het programma voor 11 maart is
ingekort tot 12.00 uur ’s middags. We beginnen om 9 uur met koffie en koek en vanaf
half 10 aan de slag. Tussendoor is er ook koffie en koek. Iedereen die van plan was
en is om te komen blijft natuurlijk van harte welkom.
De vaste items als het hek, de vlaggenmast en delen van de muren willen we weer
schoonmaken. Ook willen we snoeien langs de sloot en de benodigde materialen
bepalen voor het hek. Tussen het grote plein en het kleuterplein is dat ook het geval.
Met toestemming van het Oranjefonds is de tweede datum gepland op 25 maart
aanstaande. Voor die dag zoeken we met name handige en sterke dames en heren
voorzien van mokers, hamers, waterpassen en grondboren om het hek te gaan
plaatsen. Vanuit de OV en het team zijn er ook mensen aanwezig en gaan we
proberen de beide hekken in één dag te plaatsen. Let wel het gaat om in totaal 75
meter hekwerk. Die dag beginnen we ook om 9 uur en we eindigen hopelijk om 15.00
uur. Op die dag wordt er voor middageten gezorgd uiteraard. De materialen, palen,
gaas, planken en bevestigingsmaterialen zullen dan al op school aanwezig zijn.
Zouden jullie ons dan het liefst in groten getale willen helpen? Graag ontvangen we
aanmeldingen via kdvdploeg@kpnmail.nl of via de docent van de groep waarin
uw/jullie kinderen zitten.
Bedankt alvast voor uw begrip en inzet op één van de dagen of op beide dagen.
Namens de oudervereniging,
Kees van der Ploeg, voorzitter
MR nieuws
Afgelopen woensdag 1 maart is de MR weer bijeen geweest.
Er is gesproken over de volgende onderwerpen: het continurooster, het
‘parkeerprobleem’ bij de bibliotheek en een korte evaluatie van de ‘open dag’.
Op 22 maart is er een ‘bindingsdag’ van stichting Westerwijs. Hierbij zijn alle
leerkrachten aanwezig. De oudergeleding van de MR is hiervoor ook uitgenodigd.
Twee ouders gaan deelnemen aan deze dag.
De volgende vergadering stond gepland op woensdag 12 april. Deze vergadering is
verschoven naar vrijdag 7 april om 15.30 uur.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 april 2017
Maart 2017
1 maart
3 maart
11 maart
14 maart

MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
NL-Doet 09.00 – 12.00 uur
Kijkavond Mondriaanproject (17.00-19.00
uur)

21 maart
22 maart
25 maart
28 maart

Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
NL-Doet van 09.00 – 15.00 uur
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

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

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

