Nieuwsbrief (6) december 2016
Welkom nieuwe leerlingen
Wij wensen Matz Pruim een fijne tijd op de Triangel. Hij gaat al weer een paar weken
naar school. Librich de Boer is op 5 december 4 geworden en is net begonnen. Ook
haar wensen wij een fijne schoolperiode op onze school.
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook. Er staat een link op de website.
Afscheid juf Marjorie
Juf Marjorie neemt op 21 december afscheid van de kinderen en het team van de
Triangel. Zij geniet nog steeds van haar werk, haar omgang met de kinderen en de
afwisseling door op verschillende scholen te werken. Toch zoekt zij naar eigen
zeggen een nieuwe uitdaging in het leven en zij denkt dat het nu het juiste moment is
om daaraan in vulling te geven.
Zoals zij het zelf formuleert: ‘Tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven, en hoe
mooi is het om dan eerst een ander mooi hoofdstuk af te sluiten. Want dat zijn mijn
15 jaar als gymlerares zeer zeker. Ik heb een fijne, mooie en leerzame tijd gehad
met de verschillende kinderen, de verschillende leraren die op mijn pad zijn
gekomen, en nu is het tijd om verder te gaan.....
Dankbaar voor dit hoofdstuk en nieuwsgierig naar het volgende hoofdstuk.’
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.
Kerstmarkt/ ouder en kind kijkavond
Op dinsdag 20 december 2016 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.
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 knutselwerken van de kinderen
worden bewonderd en voor de kerstdagen worden aangeschaft. Tijdens de
kerstmarkt worden o.a. broodjes knakworst, nasi e.d. verkocht. Ook de muzikale noot
zal niet ontbreken. Komt allen, u bent van harte welkom!

Vuurkorven
Wie heeft een vuurkorf, een behangtafel en kerstverlichting voor buiten te leen op
dinsdag 20 en donderdag 22 december. Graag even melden bij juf Trijntje of juf
Lisanne.
Kaarsen maken met juf Tjarda
Juf Tjarda van GVO gaat op 20 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.
Kerstfeest op school
Het programma voor het kerstfeest op school op donderdag 22 december 2016 ziet
er als volgt uit.
Van 08.30 – 12.00 uur: alle kinderen zijn op school. De kinderen nemen in de
ochtend deel aan van de workshops, waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Er zijn
workshops als haken, nestkastje maken/versieren, voetballen/basketbal en nog veel
meer. We hebben voor de workshops nog enkele spullen/materialen nodig, te weten
25 kopjes (zonder schotel), kerstgroen en hulst.
’s Middags zijn alle kinderen vrij.
Om 17.00 uur worden alle kinderen weer op school verwacht.
Van 17.00 – ca. 18.30 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 22
december.
Na afloop van de maaltijd kunt u uw kind om ca. 18.30 uur weer ophalen.
Op vrijdagmorgen 23 december 2016 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 9 januari 2017 verwachten wij alle kinderen weer op school om 08.30
uur.
Biebkastje
Tijdens de boekenmarkt in de Kinderboekenweek zijn wij begonnen met het vullen
van ons Biebkastje. Uit dat kastje mag iemand een boek pakken, als hij/zij een boek
terugzet. Het kastje is nog niet zo gevuld. Bij dezen doen wij een oproep aan de
ouders en de kinderen om boeken af staan voor het biebkastje, zodat het wisselen
gaat werken. Bij voorbaat hartelijk dank.

Voorleesontbijt met opa’s en oma’s
Zoals aangekondigd vlak voor de Kinderboekenweek staat dit schooljaar in het teken
van de opa’s en oma’s. Op 25 januari beginnen de nationale voorleesdagen met een
voorleesontbijt. Bij dezen nodigen wij de opa’s en oma’s uit om op die morgen om
08.30 uur naar school te komen om voor te lezen. Graag in verband met de koffie
even melden bij de leerkracht van uw (klein)kind.
Jumbo spaaractie
Bij dezen willen wij iedereen die bij Jumbo gespaard heeft voor De Triangel van harte
bedanken. Er is in totaal € 1091,31 bijeen gebracht. Op de volgende nieuwsbrief
leest u wat de school van dit bedrag heeft aangeschaft.
Bureau Halt
Bureau zal ook dit jaar (de datum is nog niet bekend) een gastles geven in groep 7
en 8. In deze les wordt aandacht geschonken aan het afsteken van vuurwerk. Ook
de consequenties van het gebruik van illegaal vuurwerk komen aan de orde
De les wordt met een film ondersteund. De kinderen ontvangen aan het eind van de
les een flyer met tips voor het veilig omgaan met vuurwerk.
Luizencontrole
Na iedere vakantie en, als er luizen gevonden worden, vaker, worden de kinderen op
luis gecontroleerd. De ouders, die helpen bij de controle noteren hun bevindingen in
een map. Aan het eind van de dag ontvangt u een mailtje van de leerkracht van uw
kind, als er luizen zijn gevonden. Ook hier geldt: geen bericht, goed bericht.

Wij wensen u prettige feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 januari 2017

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

Kerstmarkt / ouder- en kind kijkavond
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Kerstfeest op school/ ’s middags vrij
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie

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

08.30 uur, weer naar school
MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Vergadering P.R. - commissie
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
Week van 18 april
18 april
21 april
24 april t/m 28 april

Kinderraad
MR-vergadering 16.00 uur
Paasfeest op school
Paasweekend
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

