Nieuwsbrief (8) maart 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
Roosterwijziging gymnastiek op 5, 12 en 19 maart 2018
Jort de Graaf, de trainer van tennisclub West End, verzorgt evenals 2 jaar geleden,
op 5, 12 en 19 maart drie tennisclinics tijdens de gymles op maandag. Dat wordt een
uur intensief bewegen in de sporthal. Wegens de beperkte tijd van de trainer zijn wij
genoodzaakt het rooster op die drie dagen aan te passen. Dat zier er dan als volgt
uit:
08.30 – 09.30 uur groep 7/8. Graag om 08.20 aanwezig bij de sporthal.
09.30 - 10.30 uur groep 3/4
10.30 –11.30 uur groep 5/6
De kinderen van groep 3/4 kunnen dus om 14.30 uur bij school opgehaald worden en
niet bij de sporthal.
Rekendag
Op 20 maart 2018 doen de groepen 1 tot en met 8 mee aan de viering van de
nationale rekendag. Het thema is ‘De school als pakhuis’. In elke groep staat die dag
van de week in het teken van rekenen, maar dan zonder het rekenboek en met veel
andere rekenactiviteiten.
Onderwijsdag
Op woensdag 21 maart vindt de onderwijsdag voor alle personeelsleden van
Quadraten plaats. Het thema van die dag is ‘Kennismaken met elkaar’.
Alle kinderen zijn die dag vrij.
Boom aan Z. / Theatermiddag groep 5/6
In verband met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019, wordt er met een
kunstproject ‘ Boom aan Z.’ afscheid genomen van de huidige gemeente Zuidhorn.
Ook leerlingen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen kunnen deelnemen door
mee te spelen in een musical, die in september wordt opgevoerd.
In het kader hiervan organiseren Gabrielle Glasbeek (theatermaker), Kasper Peters
(dichter) en Gert Sennema (beeldend kunstenaar, zanger) op 26 maart een
theatermiddag voor groep 5/6 van de Triangel van 13.00 tot 14.30 uur.

Aan het eind krijgt ieder informatie mee, ook voor opgave tot deelname aan de
musical.
Er is op die dag dan geen gymnastiek voor groep 5/6.
Les over zwerfafval groep 5/6
Op donderdagmiddag 8 maart krijgt groep 5/6 een gastles over zwerfaval
aangeboden van 13.00 tot 13.45 uur.
Paasfeest op school
Ook dit jaar zijn de opa's en oma's van onze leerlingen uitgenodigd om met hun
kleinkinderen op donderdag 29 maart 2018 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
Van de oudervereniging
Afgelopen maand heeft de oudervereniging weer allerlei dingen gedaan.
We hebben de stand van zaken omtrent de ouderbijdrage opgemaakt en zien een
zelfde beeld als andere jaren. Nog een flink aantal ouders draagt gelukkig financieel
bij aan de oudervereniging. Aan een ieder die heeft bijgedragen een groot dankjewel
vanuit onze richting. Hiermee kunnen we weer een aantal belangrijke dingen doen
voor de school waar onze kinderen de basis leggen voor hun toekomst. En niet
alleen voor onze eigen kinderen maar ook voor de kinderen die na hen gaan komen.
Zo werkt het toch in dit soort gevallen. Zo plukken wij nog iedere dag de vruchten
van iedereen die ons voor is geweest en een gezonde OV hebben achtergelaten.
Aan een ieder die om wat voor reden dan ook niet wenst bij te dragen middels de
ouderbijdrage het verzoek om hier eens objectief over na te denken. Als eerder
aangegeven gaan we niet herinneren aan openstaande facturen voor de
ouderbijdrage en verwachten we dat iedereen zelf vraagt om een nieuwe rekening
als men hem kwijt is.
Op 9 maart , vrijdag a.s., doen we in de ochtend weer NL Doet en gaan we met een
aantal vrijwilligers verlichting op het achterplein aanbrengen om de camera’s beter te
laten werken in de donkere uren. We hebben al een aantal vrijwilligers maar mocht u
willen helpen bent u natuurlijk van harte welkom. Wellicht gaan we op een later
tijdstip dit jaar buitenom de boel nog een keer opknappen en vragen we weer om
vrijwilligers.
Goed nieuws over de open dagen. Er is weer flink bezoek geweest en de nieuwe
aanmeldingen komen weer goed binnen. Al met al blijft de Triangel hiermee goed
bezocht en kunnen we trots zeggen dat we zelfs licht groeien waar andere scholen
met forse krimp te maken hebben. In het verlengde daarvan hebben we tijdens een
vruchtbaar overleg met de MR en directrice Gerda Kastermans gevraagd om zich te
verdiepen in de vraagstelling over de toekomst van de school en concreet te kunnen

achterhalen wat de visie is van het bestuur van Quadraten. Vanuit de MR is wel
duidelijk geworden dat er flink geïnvesteerd gaat worden in nieuw meubilair en
isolerende beglazing. Je kan dus concluderen dat we nog wel een aantal jaren op
onze mooie locatie zullen blijven.
Reden temeer om als OV alvast te gaan kijken naar een nieuw groot project waarbij
we de wens hebben het achterplein een make-over te geven. Maar voordat we dat
definitief oppakken zal er tocht een duidelijke toekomstvisie moeten zijn zodat we
niet voor een paar enkele jaren die enorme berg werk gaan verzetten. Wordt
vervolgd.
Voor de rest hebben we heugelijke nieuws dat het project met de Ipads en de
Chromebooks voor de groepen 1 tot en met 4 doorgaat. Met een forse financiële
ondersteuning vanuit het SNS Fonds gezamenlijk met De Triangel zelf en een
bijdrage vanuit de OV kunnen de tablets worden aangeschaft. Hiermee hebben wij
vanaf de allereerste stappen in onze school tot en met de laatste voor alle leerlingen
de mogelijkheid om onderwijs in de modernste vorm aan te bieden. De betrokken
partijen geloven in een combinatie van ouderwets en nieuwe vormen van onderwijs
om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Weer een mooi
voorbeeld van kijken naar de toekomst en nog belangrijker het investeren in de
mogelijkheden. Zonder een gezonde en actieve OV was dit niet mogelijk geweest.
SNS Fonds Bedankt !!!!

Over de schoolkrant hebben we inmiddels het nodige geschreven en gezegd. De
vernieuwde krant is inmiddels verspreid en hopelijk goed ontvangen. Mochten er
vragen en opmerkingen zijn horen we dat natuurlijk graag.
We gaan richting het voorjaar, al zou je dat met -10 op de thermometer niet zeggen,
en dus kunt u binnen enkele weken de factuur voor de schoolreizen verwachten.
Deze worden per kind verstrekt en niet per gezin. Dit alvast als voormelding. Houd er
rekening mee dat de Rabo rekening inmiddels is gesloten en u alleen het nieuwe
banknummer van de Regiobank kunt gebruiken.
Namens de oudervereniging,
Kees van der Ploeg
Volgende nieuwsbrief
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Data
Maart 2018
8 maart
8 maart 13.00 uur
9 maart
16 maart
20 maart
21 maart
26 maart
27 maart
29 maart

Vergadering M.R. 15.30 uur
Les over zwerfafval groep 5/6
Luizencontrole
Kinderraad
Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
Theatermiddag groep 5/6
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Paasfeest op school

30 maart t/m 2 april

Paasweekend

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

CITO eindtoets
Voorstelling voor groep 5/6
Koningsspelen
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Vergadering M.R. 15.30 uur
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
7 juni
8 juni
22 juni
25 juni
26 juni
26 juni
28 juni
29 juni

Schoolreis groep 1/2
Vergadering M.R. 15.30 uur
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

