Nieuwsbrief (12) juni 2017
Welkom nieuwe leerlingen
Vanaf 1 mei zit Annabel Tulner in groep 6. Sinds half mei gaat Jesse Vennema naar
groep 1. Simon Hogeveen, Jelte Jansma en Sunny Gernaat zijn of worden
binnenkort 4 en gaan dan ook naar school. Wij wensen alle kinderen een fijne tijd op
de Triangel.
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook. Er staat een link op de website.
Formatie
De formatie is bijna rond. Op 9 juni wordt het voorstel besproken in de M.R. Als de
M.R. het voorstel goedkeurt, krijgt u als ouders zo snel mogelijk bericht.
Muziekles van Ons Ideaal
De dirigente van Ons Ideaal heeft een aantal muzieklessen verzorgd voor groep 5/6.
Na de laatste les is er een concertje gegeven voor de leerlingen van groep 3 en 4.
Op 6 juni kunt u als ouders/ andere belangstellenden een concertje bijwonen in
Kerkplein 6 om 19.00 uur. Vanwege de wandelvierdaagse is dit concert verplaatst.
Schoolfeest
Door een aantal mensen (ouders en teamleden) wordt er al weer druk gewerkt aan
het schoolfeest, dat gepland staat voor 29 juni. Het thema is opa’s en oma’s; u
ontvangt binnenkort meer informatie.
Feestelijke ouderavond
De voorbereidingen voor de feestelijke ouderavond zijn ook alweer in volle gang. Er
wordt meerdere keren in de week volop gezongen en toneel gespeeld. De feestelijke
ouderavond is verplaatst naar donderdag 8 juni.
Schoolreizen
In de maanden mei en juni gaan alle groepen op schoolreis. U krijgt ruim van te
voren meer informatie van de leerkrachten van de groep van uw kind.
Teamdag
Op 16 juni is de jaarlijkse teamdag van de Triangel. Alle groepen zijn die dag vrij.

Techniekdag
Op 27 juni staat een deel van de schooldag in het teken van de techniek
Zomerlezen met de VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven
lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de
VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale
kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden.
Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de
app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal
gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De
nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de
App Store of Google Play Store.
Zweminstuif (groep 5, 6, 7, 8)
Het zwemspelcircuit in en rond het zwembad vindt plaats op vrijdagmiddag 30 juni
2017. De kinderen spelen in groepen. Zij kunnen met hun groep punten behalen
afhankelijk van hun prestaties in het water, maar de pret in en om het water is het
belangrijkst.
Alle kinderen worden om 13.00 uur in het zwembad verwacht. Om 13.15 uur
beginnen de spelen, terwijl de middag om 14.30 uur wordt afgesloten met een ijsje.
Iedereen is om 14.30 uur vrij.
Omdat er veel kinderen tegelijk op het zwembad aankomen en zich daar willen
omkleden is het raadzaam bij aankomst de badkleding onder de kleren te dragen,
zodat ieder snel is omgekleed. Als het koud is graag slippers o.i.d. dragen en een
dikke trui.
Voor de begeleiding van de spelen hebben ouders zich opgegeven via de
inschrijflijst. Via uw kind krijgt u een kopie met een beschrijving van de spelen. Op
het zwemband krijgt u nadere informatie.
Vakantieregeling 2017 – 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Lang weekend
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Koningsdag
Studiedag

21-10- 2017
23-12-2017
24-2-2018
30-3 2018
27-4-2018
10-5-2018
23-6-2018
21-5-2018
21-7-2018
27-4-2018
20-7-2018

t/m 29-10-2017
t/m 7-1-2018
t/m 4-3-2018
t/m 2-4-2018
t/m 6-5-2018
t/m 11-5-2018
t/m 25-6-2018
t/m 2-9-2018

De volgende nieuwsbrief verschijnt 3 juli 2017
Juni 2017
2 juni
5 juni
6 juni
9 juni
16 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
Teamdag (alle leerlingen vrij)
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

