Nieuwsbrief (5) december 2017
Facebook
Wij zijn ook te vinden op Facebook; via onze website vindt u een link naar de
Facebookpagina van onze school.
12 december staking
Zoals u waarschijnlijk uit de pers vernomen heeft, wordt er op 12 december gestaakt.
Het merendeel van de leerkrachten van De Triangel heeft aangegeven te zullen gaan
staken, dus de school is gesloten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
brieven van vorige week van de directeur en het bestuur.
Fusie Westerwijs- Penta Primair
Er is al jaren gesproken over een bestuurlijke fusie tussen het bestuur van het
openbaar onderwijs Westerwijs en het bestuur van het christelijk onderwijs Penta
Primair. Het ligt in de bedoeling om deze fusie op 1 januari 2018 te laten ingaan.
Maar vanwege een meningsverschil tussen Penta Primair en twee gemeentes over
financiën is het onduidelijk of het lukt de fusie op genoemde datum doorgang te laten
vinden. De gemeenteraden van Zuidhorn, Leek, Grootegast en Marum moeten hun
goedkeuring aan de fusie geven en op dit moment zijn nog niet alle gemeentes
hiertoe bereid. Voor als de fusie doorgaat is de nieuwe naam wel al bekend. De
nieuwe stichting zal Quadraten heten.
Kinderopvang Vrolijk in De Triangel
Met ingang van januari 2018 wordt het tweede kleuterlokaal door kinderopvang
Vrolijk in gebruik genomen voor de buitenschoolse opvang (BSO). We zijn blij, dat zij
dit gaan verzorgen in De Triangel.
Het lokaal, dat tussen het tweede kleuterlokaal en groep 3 /4 ligt, wordt nu opnieuw
ingericht om daar de gesplitste groepen les te kunnen geven
Kerststukjes maken in groep 5, 6, 7 en 8
Op vrijdagmiddag 15 december gaan de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 een
kerststukje maken. Wilt u de kinderen daarvoor, een bakje, een passend stukje oase,
wat groen en eventueel kerstversiering en een kaars meegeven.
Kaarsen maken met juf Tjarda
Juf Tjarda van GVO gaat op 19 december kaarsen versieren met was. Ook de
kinderen die geen GVO-lessen volgen kunnen daaraan meedoen, tenzij u bezwaar
heeft. Wilt u dat de leerkracht van uw kind even laten weten.

Kerstkaartjes uitdelen op school
Het is de laatste jaren steeds meer een gebruik geworden, dat kinderen voor de
kerstvakantie kerstkaartjes gaan uitdelen in de klas. We vinden dat op school prima,
maar als er kaartjes worden uitgedeeld, dan aan al je klasgenoten. Het is overigens
de keus en de vrijheid aan u als ouders en uw kinderen om daaraan mee te doen.
Ouder en kind kijkavond
Op maandag 18 december 2017 kunt u het werk van uw kind inzien op de ouder en
kind kijkavond. Tevens kunt u dan de school in kerstsfeer bewonderen. U bent
samen met uw kind van harte welkom vanaf 17.30 uur. Het is de bedoeling, dat uw
kind vertelt wat het heeft gedaan op school.

Kerstmarkt 18 december 2017
Ook dit jaar wordt de ouder en kind kijkavond gecombineerd met een gezellige
kerstmarkt. U bent van harte welkom tussen 17.30 uur – 19.30 uur. Onder het genot
van een hapje en drankje kunnen de zelfgemaakte knutselwerkjes van de kinderen
worden bewonderd. Tijdens de kerstmarkt worden o.a. broodjes knakworst, nasi e.d.
tegen een kleine vergoeding verkocht. Voor de kinderen is er gratis ranja en een
koekje. Ook de muzikale noot zal niet ontbreken. Komt allen, u bent van harte
welkom!
Kerstfeest op school
Het programma voor het kerstfeest op school op donderdag 21 december 2017 ziet
er als volgt uit.
Van 08.30 – 12.00 uur: alle kinderen zijn op school.
De kinderen nemen in de ochtend deel aan de workshops, waarvoor zij zich hebben
ingeschreven. Er zijn workshops als kerstlichtje maken, kerstballen versieren,
borduren en zagen van kerstversiering.
De kinderen hoeven geen eten of drinken mee te nemen.
’s Middags zijn alle kinderen vrij.
Om 17.00 uur worden alle kinderen weer op school verwacht.
Van 17.00 – ca. 18.45 uur gaan de kinderen in elke groep gezamenlijk eten. In groep
1 en 2 wordt de maaltijd verzorgd door de oudervereniging en hulpouders.
In groep 3 tot en met 8 vragen wij de kinderen en/of de ouders thuis een onderdeel
van de maaltijd voor te bereiden. Er komt een inschrijflijst met toelichting en de
leerkrachten bespreken dit onderwerp in de klas.
Wilt u voor de kinderen in groep 3 tot en met 8 een bord, bestek, een beker en een
mok of kom (voor de soep) meegeven? Graag meenemen op donderdagochtend 21
december.

Na afloop van de maaltijd kunt u uw kind om ca. 18.45 uur weer ophalen.
Op vrijdagmorgen 22 december 2017 worden alle kinderen weer op school verwacht
van 08.30 – 12.00 uur. Dan krijgen zij alle kerstwerkjes mee. Wilt u daarvoor een
(plastic) tas meegeven?
Op maandag 8 januari 2018 verwachten wij alle kinderen weer op school om 08.30
uur.
Van de oudervereniging
Openbare vergadering
Op 22 november jl. hebben we onze eerste openbare vergadering sinds lange tijd
weer opnieuw leven in geblazen. Naast alle leden van de OV, onze directeur en een
afvaardiging van de MR waren er 6 ouders aanwezig. Volgens aanwezigen een
goede opkomst. Als we echt tellen zien we dat het 10 procent is van het oudertotaal.
Daarnaar gerekend is het eigenlijk weinig. Maar desalniettemin leverde de avond een
flinke hoeveelheid informatie wederzijds op waar zowel het team als ook de
oudervereniging mee aan de slag kan. Het is voor iedere vereniging belangrijk dat er
feedback komt vanuit de leden en in dit geval de ouders. Uiteindelijk brengen wij als
ouders ieder jaar veel geld bijeen dat we graag goed en nuttig besteed zien aan onze
school en dus onze kinderen. Duidelijk is geworden dat daar toch hier en daar
bedenkingen over zijn en dat de bedoelingen van het bestuur niet altijd overkomen
zoals de bedoeling is. Een avond als deze zorgt daarbij voor een moment van uitleg
en onderbouwing.
Op bovengenoemde punten zijn de volgende zaken besproken en is toegezegd actie
op te ondernemen.
- Er wordt onderzocht of er structurele sponsering te vinden valt bij bijvoorbeeld
de NAM en hiermee eventueel de ouderbijdrage structureel te verlagen.
- Er wordt bij de grote aanpak van het achterplein ( het eerstvolgende grote
project in 2018/2019 ) actief aansluiting gezocht bij onze grote bedrijven in
het dorp om tegen 0-tarief of sterk gereduceerd tarief mee te werken.
- Er wordt onderzocht of het cameraproject ter beveiliging van het achterplein
geheel of deels vergoed kan gaan worden vanuit Westerwijs. Het
cameraproject loopt inmiddels en willen we voltooien met additionele
verlichting tijdens NL Doet. Het verheugt ons wel te melden, dat de
vernielingen sinds de plaatsing van de camera’s zijn uitgebleven. Met
verlichting in de avond zal dit extra worden ondersteund en zal het schoolplein
nog minder aantrekkelijk worden als hangplek.
- Tijdens zowel de Kerstmarkt als ook het schoolfeest zullen sommige
activiteiten en versnaperingen gratis worden aangeboden. Temeer om het
“commerciële gevoel” dat dit volgens sommigen oproept deels weg te nemen.
- Naar het SNS Fonds gaat een verzoek om een deel van de investering op
zich te nemen die we in 2018 gaan doen in chromebooks en I Pads. In totaal
gaat hier ruim 3900,- euro in zitten. Belangrijk om wel te doen, omdat we
daarmee de gehele onderbouw ook gaan voorzien van de mogelijkheid om
zich op het digitale tijdperk te gaan voorbereiden. Alweer is de Triangel dan
door ondersteuning van jullie als ouders door middel van de OV koploper
binnen het openbaar onderwijs. Iets wat we al vaker hebben laten zien.

-

De schoolkrant wordt vanaf dit jaar advertentie-loos. Hiermee besparen we
veel papier en geven we de kinderen in de krant alle aandacht. Een win-win
situatie voor zowel milieu als school.

Al met al een hele lijst die gelukkig samen met jullie tot stand is gekomen en die
wellicht in de toekomst uitgebreid kan gaan worden. Blijf zoveel als jullie kunnen
feedback geven. Het was een zinvolle avond, die zeker een vervolg gaat krijgen,
hetzij jaarlijks of tweejaarlijks. Natuurlidat in de lerarenkamer staat. De
uitgewerkte notulen van de vergadering en de cijfers over 2016/2017 liggen
binnenkort bij Gerda Kastermans ter inzage.
Voor nu bedanken we iedereen voor de input en zullen we zoveel en spoedig als
mogelijk werken aan bovenstaande puntenlijst. Uiteraard kom ik hier in de laatste
nieuwsbrief van dit schooljaar op terug.
Namens de oudervereniging,
Kees van der Ploeg, voorzitter

Wij wensen u prettige feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 januari 2018
Data
December 2017
11 december
14 december
18 december
19 december
21 december
22 december
25 dec. t/m 7 januari 2018

Vergadering oudervereniging
Vergadering M.R.
Kerstmarkt / ouder- en kind kijkavond
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Kerstfeest op school (lln.vrij vanaf 12.00 uur)
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie

Januari 2018
8 januari
12 januari
19 januari
23 januari
24 januari
25 januari
30 januari
Februari 2018

08.30 uur, weer naar school
Luizencontrole
Kinderraad
Voorleesdag Triangel
Start voorleesdagen
Gedichtendag
Speelgoedmiddag

6 februari
14februari
16 februari
19 februari
20 februari
22 februari
22 februari
23 februari
26 februari t/m 4 maart

Schoonmaakavond
Open middag
Meeloopochtend
Vergadering oudervereniging
Speelgoedmiddag
Contactmiddag
Contactmiddag
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie

Maart 2018
9 maart
16 maart
20 maart
21 maart
27 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april

Luizencontrole
Kinderraad
Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Paasfeest op school
Paasweekend

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

CITO eindtoets
Koningsspelen
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
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
8 juni
22 juni
25 juni
26 juni
26 juni
28 juni
29 juni

Schoolreis groep 1/2
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

