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Welkom nieuwe leerlingen
Floris Berg is al weer een paar weken op school. We wensen hem een fijne tijd op
De Triangel.
Rapporten
De meeste kinderen hebben hun rapport al weer ingeleverd. We wachten nog op een
paar rapporten. Graag deze week inleveren!
Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor de levering van Schoolfruit.
Gedurende 20 weken krijgen we weer schoolfruit voor alle kinderen. De levering
begint in de week van 7 november en stopt op 14 april. U krijgt nog bericht over
welke dagen onze “schoolfruitdagen” worden. Dit is afhankelijk van wanneer het fruit
geleverd wordt.
Bezoek aan de molen
De kleuters van groep 1 en 2 brengen vrijdag 4 november een bezoek aan de molen,
dit in het kader van het erfgoedproject 'De molenmuis'.
Oege Lesman geeft de kinderen o.a uitleg over de werking van de molen.
Sint Maarten
Vrijdagmorgen 11 november gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar “De Wierde”,
om daar Sint Maartenliedjes te zingen voor de bewoners. Ouders die meegaan als
begeleiders worden rond 10.00 uur op school verwacht.
De ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van de kinderen uit groep 1
en 2 zijn vrijdagmorgen om 11.30 uur van harte welkom in het speellokaal van de
school. De kinderen van groep 1en 2 brengen daar in een sfeervol ingericht en
verduisterd lokaal met hun zelf gemaakte lampion nogmaals de geleerde Sint
Maartenliedjes ten gehore.
Kinderraad
Van tijd tot tijd spreekt de kinderraad met de directeur van de school. De
onderwerpen als situatie rond de school, gedrag op het plein, sfeer in de klas,
wensen van de kinderen of vragen worden in een vertrouwelijke sfeer besproken. De
kinderen uit de huidige zittingsperiode hebben hun tijd erop zitten of zijn van school
af. Daarom zijn er in groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 verkiezingen gehouden. Hieronder leest
u de namen van de kinderen in de kinderraad:

Groep 3: Jalien
Groep 4: Rosanne
Groep 5: Milou
Groep 6: Nynke
Groep 7: Lieke F.
Groep 8: Anouk
Contactavonden
Op dinsdag 15 en donderdag 17 november zijn er contactavonden in groep 1 tot en
met 8. U ontvangt een uitnodiging in uw mailbox.
Informatieavond voortgezet onderwijs voor groep 8
Op 21 november is er op de Borgh in Zuidhorn een informatieavond voor ouders en
leerlingen van groep 8 over het voortgezet onderwijs. De leerlingen van groep 8
hebben een (inschrijf)formulier meegekregen, dat voor 3 november weer ingeleverd
moet worden bij meester Eltjo.
Van de oudervereniging,
We zijn weer los,
Het is alweer even geleden, dat u een bijdrage van de oudervereniging hebt mogen
lezen in de nieuwsbrief. Het schooljaar is alweer in volle gang en de eerste vakantie
hebben we ook alweer gehad. Nu is het op naar de feestdagen die eigenlijk beginnen
met 11 november. Vanaf dat moment is het hollen rennen en vliegen. En de laatste
weken van het jaar zijn zo weer om. Het lijkt wel of het steeds sneller gaat allemaal.
Traditioneel is dit ook de drukste periode voor de oudervereniging. We beginnen
direct met vergaderen in de eerste week van het schooljaar. En meteen gaat het over
Sinterklaas, de Kerstmarkt enzovoorts. Wie doet er wat en klopt het draaiboek nog
wel.
Tijdens deze eerste vergadering hadden we direct met een afscheid te maken.
Simone Leenders heeft na flink wat jaren afscheid genomen en langs deze weg
willen wij haar nogmaals bedanken voor haar inzet. De oudervereniging heeft
inmiddels flink wat leden erbij zodat we de werkzaamheden goed kunnen verdelen.
Als laatste zijn Stien Sikkema en Chantal van der Velde bij de oudervereniging
gekomen en we hebben nu maar liefst 8 leden. Dat zijn Marco Wip, Wilma Pruim,
Maja Vos, Diana Mouws, Stien Sikkema, Sandra de Boer, Chantal van der Velde en
Kees van der Ploeg. In de schoolgids stond dat niet volledig dus hierbij alsnog.
Mocht u iets kwijt willen bij de oudervereniging dan kunt u natuurlijk altijd één van
hen aanspreken. Een briefje in het postvakje mag natuurlijk ook of een email naar
kdvdploeg@kpnmail.nl
Voor de rest van de aankomende activiteiten houden wij u natuurlijk weer op de
hoogte via deze nieuwsbrieven.
Projecten,
Voor dit lopende schooljaar hebben we in ieder geval weer drie extra projecten op
stapel staan. De eerste is een opknapbeurt voor de basketballborden en andere
toestellen op het plein van de bovenbouw. De tweede is een investering in hardware
en software voor de bovenbouw om de voorbereiding op het voortgezet onderwijs en
later het werkzame leven, die steeds meer digitaal zal worden, te verbeteren. Het
derde is zoals gebruikelijk de deelname aan NL Doet. Hiervoor zullen we weer
fondsen gaan benaderen en een deel van het eigen vermogen in gaan zetten.
Financiën,

Naar verwachting zullen de jaarcijfers van de penningmeester eind oktober begin
november op school ter inzage liggen als ook een prognose voor dit jaar. Cijfermatig
gaat het prima met oudervereniging. Het eigen vermogen groeit ieder jaar een beetje
waardoor we dit jaar wat extra kunnen investeren in bovengenoemde zaken. We zijn
voornemens om van bank te gaan veranderen naar de Regiobank in Grijpskerk. Doel
is en blijft om alle zaken in Grijpskerk zelf te doen en dit is er één van. Daarvoor
moet eerst de inschrijving bij de KVK op orde en dat heeft wat voeten in aarde. Meer
dan ik had verwacht maar nog twee handtekeningen en het is voor elkaar. Dan
kunnen we naar een andere bank overstappen. Blijft u vooral letten op het
bankrekeningnummer dat op de facturen vermeld staat. Waarschijnlijk vanaf de
schoolreisfacturen zal deze veranderd zijn.
U heeft vernomen dat de facturen voor de ouderbijdrage weer zijn meegegeven aan
de leerlingen. Het verzoek is om bij betaling uitsluitend het factuurnummer te
vermelden. De rest van uw teksten hindert de verwerking omdat de achternaam
van ouders en kinderen nogal eens afwijkt. Zoals gebruikelijk mag u de factuur
in twee termijnen betalen indien gewenst. Vermeld dan graag het
factuurnummer met toevoeging 1e en 2e termijn. Alvast bedankt voor uw betaling
en medewerking.
Vervolgens hebben wij bekeken of het haalbaar is een schoolreisfonds op te zetten
met een jaarlijks vast bedrag wat kostendekkend zou moeten zijn voor alle
schoolreizen. Voordeel zou zijn dat je in de hogere groepen niet meer met grote
bedragen geconfronteerd zou worden. Een peiling in groep 1 t/m 4 wees uit dat
hiervoor niet voldoende draagkracht is. Dit plan zal dus niet worden uitgevoerd.
Voor ideeën wordt waarschijnlijk een soort van bus of verzamelbak in school
geplaatst. Iedereen kan dan richting de oudervereniging of het team zijn of haar
ideeën kenbaar maken.
Weer een heel verhaal om u weer op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van
de OV. In de volgende nieuwsbrief volgt informatie omtrent de jaarcijfers 2015/2016 ,
de begroting en de feestmaand december.
Namens de oudervereniging,
Kees van der Ploeg, voorzitter
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 november 2016

November 2016
11 november
15 november
17 november
18 november
29 november

Sint Maarten
Contactavond
Contactavond
Kinderraad
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

December 2016
1 december
5 december
20 december
20 december
22 december
23 december
26 dec. t/m 6 januari 2016

Inpakavond
Sint op school
Kerstmarkt / ouder- en kind kijkavond
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Kerstfeest op school
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie

Januari 2017
9 januari
11 januari
13 januari
25 januari
26 januari
31 januari

08.30 uur, weer naar school
MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Voorleesontbijt/Start voorleesdagen
Gedichtendag
Speelgoedmiddag

Februari 2017
7 februari
8 februari
10 februari
13 februari
15 februari
16 februari
17 februari
20 februari t/m 24 februari
27 februari
28 februari

Schoonmaakavond
Open middag
Meeloopochtend
Contactavond
Contactavond
Rapporten mee
Margedag (alle leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie
Project kunst (Mondriaan)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Maart 2017
1 maart
3 maart
14 maart

MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Kijkavond Mondriaanproject (17.00-19.00
uur)

21 maart
22 maart
28 maart

Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

April 2017
7 april
12 april
13 april
14 tot en met 17 april

Kinderraad
MR-vergadering 16.00 uur
Paasfeest op school
Paasweekend

Week van 18 april
18 april
21 april
24 april t/m 28 april

CITO eindtoets
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
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
27 juni
27 juni
29 juni
30 juni
30 juni

Schoolreis groep 5/6
Vrij vanwege 2e Pinksterdag
Schoolreis groep 3/4
Feestelijke ouderavond
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

