Nieuwsbrief (12) juli 2018
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook; via onze website vindt u een link naar de
Facebookpagina van onze school.
Formatie
De formatie is nog niet helemaal rond. Zo gauw er meer bekend is krijgt u als ouders
zo snel mogelijk bericht.
Contactmiddag
Op 9, 10 of 11 juli 2018 vinden de contactavonden van groep 1 tot en met 7 plaats. U
heeft een aparte uitnodiging ontvangen. Wilt u eerst zelf proberen door onderling te
ruilen tot een oplossing te komen, als de tijd of de dag u niet past? Op 13 juli gaan de
rapporten mee.
Kijken in de nieuwe groep
Op dinsdag 17 juli brengen alle kinderen ’s middags een bezoek aan de volgende
groep. Groep 8 is die middag vrij.
Schoonmaakavond
Aan het eind van het jaar wordt al het materiaal uit de onderbouw schoongemaakt.
Op woensdag 18 juli 2018 gaan we ’s avonds vanaf 19.30 uur aan de slag in de
lokalen. Als u verhinderd bent op die avond en toch wilt helpen, kunt u al eerder
materiaal uit de onderbouw mee naar huis nemen om het daar schoon te maken. Het
materiaal staat klaar op een tafel in de gang. U kunt ook overdag een deel van de
school buiten de klassen voor uw rekening nemen.
U wordt van te voren nog persoonlijk benaderd via mail door de klassenleerkrachten.
Afscheid groep 8
Op donderdagavond 19 juli neemt groep 8 afscheid van De Triangel. U krijgt meer
informatie daarover van de leerkracht van groep 8.
Spelletjesochtend
Op donderdagmorgen 19 juli wordt er een spelletjesochtend georganiseerd, waarbij
alle groepen betrokken zijn. Aanvang 08.30 uur. De kinderen eten op school om
ongeveer 11.30 uur. Wilt u wel fruit en drinken meegeven voor de kleine pauze?
Aan het eind van de ochtend neemt groep 8 afscheid van groep 1 tot en met 7. Om
12.00 uur zijn alle kinderen vrij.

Teamdag
Op 20 juli is er een teamdag voor alle leerkrachten. Alle leerlingen hebben vrijaf.
Vakantieregeling schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie incl.
paasmaandag
Koningsdag
5 mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
22 oktober
24 december
18 februari
19 april
22 april

Laatste dag
26 oktober
4 januari 2019
22 februari

27 april
5 mei
30 mei
10 juni
15 juli

Valt in de meivakantie
Valt in de meivakantie
31 mei

3 mei

23 augustus

Van de oudervereniging
Een tijdje hebben jullie geen nieuwsupdate gehad vanuit de oudervereniging. Simpel
om reden van het ontbreken van nieuws. Alles ging zijn gang en de afrondende fase
van het schooljaar is voor ons begonnen met de inmiddels laatste vergadering van
het jaar.
Hierin kijken we terug op een leuk en succesvol jaar waar weer diverse dingen zijn
gedaan naast de gebruikelijke festiviteiten. Nieuwe verlichting op het achterplein en
de aanschaf van tablets voor de groepen 1 tot en met 4. Eén dezer dagen
verwachten we deze in ontvangst te kunnen nemen en hopelijk kunnen de kinderen
er nog even aan wennen dit schooljaar. Wordt vervolgd.
Nog een belangrijk nieuwtje is dat we een nieuwe voorzitter voor de oudervereniging
hebben gevonden die vanaf september/oktober het stokje gaat overnemen. De
opvolger is Hanneke de moeder van Mette. Kees blijft als lid in de oudervereniging
actief maar zal na 5 jaar voorzitter te zijn geweest even geen functie bekleden. Het is
de bedoeling om een dergelijke roulatie erin te houden wat weer zorgt voor nieuwe
inzichten en aanpak van belangrijke zaken.
De schoolreizen zijn in volle gang en verlopen volgens plan. Gelukkig geen
problemen tot nu toe en we hebben besloten dat kinderen die wegens ziekte niet
mee konden het geld terug ontvangen. Inmiddels heeft iedereen die dat betreft het
geld alweer ontvangen met dank aan penningmeester Wilma.
Voor het komende schooljaar zal de belangrijkste aanpassing zijn dat we ( onder
voorbehoud ) de Kerstmarkt gaan omvormen naar een midwintermarkt welke dan
ook plaats heeft in januari. Hierdoor wordt de week voor Kerst ontlast voor iedereen
en heeft ook het begin van het jaar wat leuks te bieden in die lange stille
januarimaand. Als gezegd is dit nog onder voorbehoud.

Tenslotte gaan we ook in november dit jaar weer een openbare vergadering
organiseren hopelijk samen met de MR deze keer. Afgelopen jaar is dit ons goed
bevallen en wellicht met deze vroege aankondiging de volgende keer meer ouders
die langskomen.
Voor nu wensen we iedereen succes met de laatste weken van het jaar en bedanken
we alle ouders voor hun ouderbijdragen, inzet en enthousiasme tijdens de
activiteiten. Op deze manier houden we een leuke, gezellige, goed gevulde school.
Want wat is er nou mooier dan het feit, dat wij ondanks een terugloop van
leerlingenaantallen om ons heen krachtig op stoom blijven door inzet van iedereen
die bij onze school betrokken is. Iets om oprecht trots op te zijn.
Tot volgend jaar alvast, fijne vakantie,
Namens de oudervereniging,
Kees van der Ploeg, voorzitter
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt aan het eind van de vakantie.
Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie!
Tot maandag 3 september 2018 om 8.30 uur.
Op 11 en 13 september 2018 zijn er contactmiddagen; u krijgt voor de vakantie een
uitnodiging.
Data
Juli 2018
4 tot en met 6 juli
9 juli
10 juli
10 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
Eindpresentatie schoollied Teamspirit
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

