Vakantie voorbij! We gaan weer beginnen! Tot ziens op school!

Nieuwsbrief (1)

augustus 2016

Maandagmiddag 29 augustus om 15.30 uur staan de koffie, de thee en de ranja klaar. Tijd
om even bij te praten na de vakantie met de teamleden, de ouders en de kinderen. Komt
allen!
Op 5 en 7 september 2016 zijn er contactavonden voor alle groepen.

Gouden week
Evenals vorige jaren beginnen we het schooljaar met een Gouden Week. Dat wil
zeggen dat we bijna elke dag een gezamenlijke activiteit op het dagprogramma
hebben staan. Alle kinderen leren dan elkaar (opnieuw) kennen en alle kinderen
leren hun leerkrachten kennen en de leerkrachten de kinderen.
Het programma ziet er als volgt uit, wijzigingen en aanvullingen voorbehouden:
Maandagmorgen:
Maandagmiddag:
Dinsdagmorgen:
Dinsdagmiddag:
Woensdagmorgen:
Donderdagmorgen:
Vrijdag:

in eigen klas, kennismakingsactiviteit in de klas
spelletjesmiddag* (er is geen gym op deze eerste maandag)
in eigen klas
knutselmiddag in gemengde groepjes(groep 1 tot en met 8)
in eigen klas
Dansen(bij droog weer op het plein)
Bovenbouw leest het lievelingsboek van de
onderbouwkinderen voor*

Voor de spelletjesmiddag op maandag graag een gezelschapsspel meenemen.
•

Voor de activiteit op donderdagmorgen graag je lievelingsboek meenemen. Liefst al op
maandag of dinsdag.

Kosteloos materiaal
Om ervoor te zorgen dat de bergingen op school opgeruimd blijven vragen wij u
alleen kosteloos materiaal op school te brengen, als daarvoor een oproep is gedaan.
Bij voorbaat dank!

Contactavonden
Op 5 en 7 september 2016 zijn er contactavonden met 10 minutengesprekken voor
alle groepen. U heeft een aparte uitnodiging ontvangen.
Op de volgende nieuwsbrief leest u de data voor de volgende contactavonden
gedurende het schooljaar. Wij verzoeken u vriendelijk met die data rekening te
houden in uw agenda, temeer daar zij lang van te voren vast staan. Onderling ruilen
kan altijd. Alleen om zwaarwegende redenen kan de school afwijken van de
vaststaande data.
Snappet
In het komende schooljaar gaan we in groep 7 en 8 werken met Snappet. Dit houdt
in, dat de kinderen voor rekenen en taal/spelling niet langer de opdrachten maken in
werkschriften en gewone schriften, maar dat gaan doen op tablets. De andere
vakken worden wel met behulp van boeken en in (werk)schriften gemaakt. De
kinderen werken dus niet de hele dag op een tablet. De instructie wordt op dezelfde
manier gegeven zoals nu, dat wil zeggen met uitleg door de leerkracht en met
behulp van het digibord. De verwerking gebeurt op het tablet. Op de informatieavond
zal meester Eltjo uitleg geven over werken met Snappet.
Facebook
Binnenkort zult u de Triangel op Facebook kunnen vinden. Juf Sandra en juf Lisanne
zijn bezig met de ontwikkeling van een Facebookpagina voor onze school. Mocht u
bezwaar hebben tegen het feit, dat afbeeldingen van uw kind op Facebook te zien
zullen zijn, wilt u dat dan (via mail) aan de leerkracht van uw kind laten weten? Bij
voorbaat dank.
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 23 september
20.00 uur
groep 5/6
donderdag 22 september
20.00 uur
groep 7/8
donderdag 29 september
20.00 uur
Studiedag Kiva
Op 14 september is er een studiedag van KIVA. Juf Hillie en juf Lisanne zullen dit
jaar die dag bezoeken. Voor vervanging in groep 5/6 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 muziek
Vrijdag
08.30
09.15
09.45
11.00

–
–
–
-

09.15 uur Groep 3 en 4
09.45 uur Groep 1 en 2
10.25 uur Groep 5 en 6
11.45 uur Groep 7 en 8

Rooster (HVO en) GVO
Het is tot nu toe niet gelukt om op de dinsdagmiddag ook een leerkracht voor HVO te
vinden. De lessen GVO worden op dinsdagmiddag van 13.45 – 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. Graag voor vrijdag 2 september. De lessen beginnen
op 5 september 2016.
Kinderpostzegels
Dit jaar doen we niet mee aan de Kinderpostzegelactie. We bekijken per jaar aan
welk goed doel we een bijdrage willen leveren.

Schooltijden en toezicht
Hieronder volgt een lijstje van schooltijden en momenten, waarop er toezicht is op
het plein.
08.20 – 08.30 uur
08.30 uur
10.30 – 10.45 uur
12.00 – 13.00 uur

13.00 – 13.15 uur
13.15

uur

Toezicht op het plein (pleinwacht)
Bij droog weer spelen alle kinderen buiten*
Aanvang lessen
Speelkwartier (toezicht op het plein)
Bij droog weer spelen alle kinderen buiten*
Toezicht alleen voor de kinderen die
overblijven.
De ‘overblijfkinderen’ zijn al naar gelang de
weersomstandigheden en hun bezigheden binnen
of buiten.
Toezicht op het plein
Bij droog weer spelen alle kinderen buiten*
Aanvang lessen

* Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen die om gezondheidsredenen niet
buiten mogen spelen.
•

De kinderen die thuis eten tussen de middag mogen om 13.00 uur
weer het plein opgaan.

* In groep 1 en 2 kunnen de kleuters vanaf 08.15 uur (en niet eerder) in de klas
gebracht worden. Om 08.30 uur gaat de bel voor de hele school. De ouders van de
kleuters vragen wij vriendelijk om uiterlijk 08.30 uur het lokaal te verlaten.
Regels op het plein
Hieronder leest u de regels, die we hanteren op het plein. Zoals hieronder
zijn/worden ze besproken met de kinderen.
1. We spelen buiten (en niet in de gangen en in de toiletten).
2. We spelen op het plein (en niet in de bosjes of in het fietsenhok).
3. We kunnen voetballen op het grasveld (niet op het plein).
4. We kunnen het speelgoed gebruiken.
5. We leggen het speelgoed weer in de bak na gebruik.
6. We blijven met de handen en de voeten van elkaar af
7. We halen elke vrijdag onder toezicht om 13.00 uur de ballen etc. van het dak.
8. We gaan eerst naar de pleinwacht bij onenigheid of blessures
9. We klimmen niet op de goals.

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 12 september 2016

