Nieuwsbrief (2)

september 2016

Welkom nieuwe leerlingen
Nog maar net op school zijn Caitlyn Robijn, Vincent Hijmersma, Tess van Gangelen en
Dirk Tillema. Wij wensen jullie allemaal een fijne tijd op De Triangel.

Stagiaire
Beste ouders en leerlingen,
Ik ben juf Miriam Kliphuis, ik woon in Groningen met vriendinnen en ben inmiddels
derdejaars pabostudent aan de Hanzehogeschool. Ik kom op maandag en dinsdag
stage lopen in groep 5/6. In mijn vrije tijd houd ik ervan om te sporten, te koken en af
te spreken met vriendinnen. Ik kijk er naar uit om dit jaar stage te lopen op OBS de
Triangel!
Rapporten
Enkele kinderen hebben hun rapport al weer ingeleverd. Willen ook de andere
kinderen hun rapport deze week inleveren?
Jumbo-actie: Sparen voor je school
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij de Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij
elke besteding van 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u
toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze
school te geven. Van de punten, die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en
ook daar zien wat onze spaardoelen zijn, n.l. een feeststoel, een boksspringpaal of
multisportpalen. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school
toekennen.
Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang
staat een dropbox, waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. We willen u bij
voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

Huiswerk in groep 5, 6, 7 en 8
U hebt er thuis misschien al iets van gemerkt. De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8
krijgen af en toe voor de vakken aardrijkskunde, spelling of rekenen (tafels) huiswerk
mee om zich ook thuis te kunnen voorbereiden op de toetsen. Op deze manier raken
de leerlingen al enigszins vertrouwd met het verschijnsel huiswerk. Daarnaast krijgt u
als ouders een indruk van de behandelde stof. De meeste kinderen stellen het op
prijs, als zij thuis af en toe even geholpen of ondersteund worden bij het huiswerk.
Op de website van de school kunt u onder groepen lezen wanneer de toetsen
worden afgenomen.
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 worden er in groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 verkiezingen gehouden. Op de
volgende nieuwsbrief leest u de namen.
Hoofdluiscontrole
Regelmatig worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u van te voren het
haar (laten) wassen en op de dag van de controle geen vlechtjes aanbrengen of gel
(laten) gebruiken. Bij voorbaat dank. U krijgt in de week van controle een herinnering
in uw mailbox. Als er luis wordt geconstateerd bij een van de kinderen worden de
controles geïntensiveerd.
Intekenlijst
Evenals vorig jaar ontvangt u komende week een intekenlijst, waarop u kunt
aangeven aan welke activiteiten u als ouder kunt en wilt deelnemen.
Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar worden altijd de informatieavonden gehouden. De
leerkrachten van de verschillende groepen vertellen dan over de gang van zaken in
de klas en de te behandelen stof. Verder worden de verschillende instructiewijzen bij
rekenen toegelicht. Ook komen de regels en afspraken in de groepen aan de orde.
Het is kortom van belang, dat zo veel mogelijk ouders aanwezig zijn. Wij verwachten
dat voor elk kind een van de ouders of zo u wilt beide ouders aanwezig zijn. Er
bestaat natuurlijk de gelegenheid vragen te stellen. Houdt u rekening met een duur
van circa anderhalf uur.
De data voor 2016 zijn:
groep 1/2
maandag 19 september
20.00 uur
groep 3/4
dinsdag 27 september
20.00 uur
groep 5/6
donderdag 22 september
20.00 uur
groep 7/8
donderdag 29 september
20.00 uur
Studiedag Kiva/ Kunst- en cultuurdag
Op 14 september is er een studiedag van KIVA. Juf Hillie en juf Lisanne zullen dit
jaar die dag bezoeken. Juf Sandra is afwezig op 14 september vanwege de kunst- en
cultuurdag. Voor vervanging wordt gezorgd

Studiemiddag rekenen
Op donderdagmiddag 22 september is er een studiemiddag voor het hele team.
Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur.
Gymrooster
Maandag: 10.45 – 12.00 uur
Groep 3/4
U kunt uw kind uit groep 3/4 om 12.00 uur ophalen bij de gymzaal.
Het wordt erg op prijs gesteld, dat ouders die hun kinderen komen ophalen even
helpen bij het omkleden.
13.15 – 14.15 uur
Groep 7/8
Groep 7/8 gaat op eigen gelegenheid naar de gymzaal, waar meester Eltjo de
leerlingen opwacht. Niet voor 13.05 uur aanwezig zijn. De les begin om 13.15 uur.
14.15 – 15.15 uur
Groep 5/6
Voor groep 5/6 eindigt de schooldag om 15.15 uur in de gymzaal
Woensdag: 09.30 – 10.30 uur
Groep 7/8
10.30 – 11.30 uur
Groep 5/6
11.30 – 12.30 uur
Groep 3/4
De leerlingen van groep 3/4 kunnen om 12.30 uur opgehaald worden bij de gymzaal.
Rooster (HVO en) GVO
Het is niet gelukt om op de dinsdagmiddag ook een leerkracht voor HVO te vinden.
De lessen GVO worden op dinsdagmiddag in 3 groepen van 13.155 – 15.15 uur
gegeven. Hebt u uw kind al opgegeven voor HVO en wilt u nog overstappen naar
GVO, dan kan dat door een mailtje te sturen naar school
(directie.triangel@westerwijs.nl) of naar de leerkracht van uw kind.
Kinderpostzegels
Dit jaar doen we niet mee aan de Kinderpostzegelactie. We bekijken per jaar aan
welk goed doel we een bijdrage willen leveren.
Telefoon in de klas
Steeds meer kinderen nemen hun telefoon mee naar school. We hebben rond de
telefoon de volgende afspraken gemaakt:
- in groep 5/6 leveren de kinderen hun telefoon in bij hun leerkracht aan het
begin van de ochtend of de middag.
- In groep 7/8 mogen de kinderen de telefoon bij zich houden. Als de telefoon
oneigenlijk wordt gebruikt onder schooltijd, moet hij worden ingeleverd bij de
leerkracht.

Vakantierooster 2016 2017
Herfstvakantie
15 - 10 - 2016 t/m 23 - 10 - 2016
Kerstvakantie
24 - 12 - 2016 t/m 08 - 01 - 2017
Voorjaarsvakantie
18 - 02 - 2017 t/m 26 - 02 - 2017
Paasweekend
14 - 04 - 2017 t/m 17 - 04 - 2017
Meivakantie
22 - 04 - 2017 t/m 30 - 04 - 2017
5 mei
Hemelvaart
25 - 05 - 2017 t/m 26 - 05 - 2017
Pinksterweekend
05 - 06 - 2017
Zomervakantie
22 - 07 - 2017 t/m 03 - 09 - 2017
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 oktober 2016
September 2016
14 september
14 september
15 september
19 september
22 september
22 september
27 september
27 september
29 september
30 september

Scholing KIVA, vervanging groep 5/6
Kunst- en cultuurdag, vervanging groep 1/2
MR-vergadering 19.30 uur in de school
Informatieavond groep 1/2
Studiemiddag, alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Informatieavond groep 5/6
Speelgoedmiddag groep 1/2
Informatieavond groep 3/4
Informatieavond groep 7/8
Kinderraad

Oktober 2016
5 oktober
11 oktober
17 t/m 21 oktober
25 oktober
25 oktober
31 oktober

Start kinderboekenweek (opa’s en oma’s)
Boekenmarkt vanaf 14.45 uur
Herfstvakantie
BHV- cursus (vervanging in groep 4)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
BHV- cursus (vervanging in groep 3/4)

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
13 januari
25 januari
26 januari
31 januari

08.30 uur, weer naar school
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
3 maart
14 maart

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
13 april
14 tot en met 17 april
Week van 18 april
18 april
21 april
24 april t/m 28 april

Kinderraad
Paasfeest op school
Paasweekend
CITO eindtoets
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Koningsspelen/sportdag
Meivakantie

Mei 2017
5 mei
19 mei
24 mei
25 en 26 mei
30 mei

Bevrijdingsdag (alle leerlingen vrij)
Kinderraad
Schoolreis groep 1/2
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
11 juli
13 juli
14 juli
19 juli
20 juli
20 juli
21 juli
21 juli

Schoolreis groep 7/8
Contactavond
Contactavond
Rapporten mee
Schoonmaakavond
Spelletjesochtend
Afscheid groep 8
Teamdag (alle leerlingen vrij
Start zomervakantie

