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

Nieuwsbrief (1) september 2017
Op 12 en 14 september 2017 zijn er contactmiddagen voor alle groepen (15.15-17.30 uur). U
ontvangt een aparte uitnodiging

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
bovenbouw leest het lievelingsboek van de
onderbouwkinderen voor*
rekenbingo (in gemengde groepjes)

* Voor de spelletjesmiddag op maandag graag een gezelschapsspel
meenemen.
* Voor de activiteit op donderdagmorgen graag in groep 1 tot en met 4 je
lievelingsboek meenemen. Liefst al op maandag of dinsdag.
Even voorstellen..
Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Roxanne Schrijver. Ik ben op dinsdag
en woensdag werkzaam op OBS de Triangel als intern begeleider. Daarnaast werk ik
een dag als orthopedagoog voor de stichting Westerwijs.
De afgelopen 10 jaar heb ik als leerkracht gewerkt in Oldehove en Jonkersvaart.
Ik woon in Paterswolde en heb 2 zoontjes. In mijn vrije tijd sport ik graag, en ik houd
erg van reizen.
Graag tot ziens!
Juf Roxanne

Contactmiddagen
Op 12 en 14 september 2017 zijn er contactmiddagen met 10 minutengesprekken
voor alle groepen. U ontvangt een aparte uitnodiging.
Op de volgende nieuwsbrief leest u de data voor de volgende contactmiddagen
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 ook in groep 5 en 6 werken met Snappet. Dit
houdt in, dat de kinderen voor rekenen en taal/spelling en begrijpend lezen 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 zullen juf Lisanne en juf Anja uitleg geven over werken met
Snappet.
Facebook
De Triangel kunt u ook op Facebook vinden. Juf Sandra en juf Lisanne beheren de
pagina. 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.
Hoofdluisbestrijden met Prioderm en luizenkam.
Onderstaande lotion en luizen/ netenkam blijken bijzonder effectief tegen luizen/
neten te zijn. De kam schijnt tot 40 neten meer per kambeurt uit het haar te
verwijderen dan een gewone luizen-/netenkam.
Laten we er samen voor zorgen, dat we de hoofdluis de baas zijn!
Wij gaan voor een hoofdluisvrije school u toch ook ?!

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 2017 zijn:
groep 1/2
maandag 25 september
20.00 uur
groep 3/4
dinsdag 3 oktober
20.00 uur
groep 5/6
donderdag 28 september
20.00 uur
groep 7/8
donderdag 5 oktober
20.00 uur
Gymrooster
Maandag: 10.35 – 11.30 uur
Groep 7/8
De leerlingen van groep 7/8 gaan met de fiets naar de gymzaal.
12.30 – 13.30 uur
Groep 5/6
De leerlingen van groep 5/6 gaan lopend naar de gymzaal.
13.30 – 14.30 uur
Groep 3/4
De leerlingen van groep 3/4 gaan lopend naar de gymzaal. Hebt u kinderen in
meerdere groepen, dan kunt u het best eerst naar school gaan en daarna naar de
gymzaal. Wilt op maandag en donderdag alle spullen in één tas meegeven, bij
voorkeur een stevige rugzak.
Woensdag: 08.30 – 09.30 uur
Groep 3/4
09.30 – 10.30 uur
Groep 5/6
10.30 – 11.30 uur
Groep 7/8
Voor de leerlingen van groep 3/4 begint de schooldag op woensdag in de gymzaal.
Vanaf 08.20 uur is de gymzaal open, dus niet te vroeg komen.
Rooster muziek
Vrijdag
08.30
09.15
09.50
11.00

–
–
–
-

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

Kinderpostzegels
Dit jaar doen we weer mee aan de Kinderpostzegelactie op 27 september. De
kinderen van groep 7/8 zijn op die dag om 12.00 uur vrij.
Schooltijden en toezicht
Hieronder volgt een lijstje van schooltijden en momenten, waarop er toezicht is op
het plein.
Voor meer informatie in verband met de invoering van het continurooster zie de brief
die u heeft ontvangen.
08.20 – 08.30 uur
08.30 uur
10.30 – 10.45 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*

12.00 – 12.30 uur
12.30 uur

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.
* 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.
Van de oudervereniging
Direct aan het begin van het schooljaar 2017/2018 treft u al een stukje in de
nieuwsbrief aan van de oudervereniging. Mede om u na een hopelijk geslaagde
vakantie welkom te heten en een succesvol schooljaar toe te wensen.
Ook om u alvast te informeren over de komende periode en wat u van de
oudervereniging kunt verwachten.
We vergaderen op 11 september voor de eerste keer weer en gaan dan de
jaarplanning doornemen en wie waarvoor zorg gaat dragen. De tweede vergadering
en de rest van het jaar worden ook gepland. U kunt van ons in oktober een openbare
vergadering verwachten, waarvoor de uitnodiging en de agenda gepubliceerd zullen
gaan worden in de nieuwsbrief van oktober. Met een kleine slag om de arm kan de
openbare vergadering naar begin november worden verplaatst, indien de agenda’s
dat beter toelaten.
Ook ontvangt u in oktober de rekening voor de ouderbijdrage en een begroting voor
het schooljaar. De cijfers over 2016/2017 liggen tijdens de openbare vergadering ter

inzage. Normaal gesproken deden we dat in de voorlichtingsavonden van de
groepen 1 tot en met 4. Dat gaan we niet meer doen. U kunt de cijfers altijd op
verzoek tijdens één van onze vergaderingen inzien. Hiervoor kunt u mailen naar
kdvdploeg@kpnmail.nl
Als geschreven in de vorige nieuwsbrief staan er voor dit jaar weer flink wat
activiteiten op de rol, wat allemaal ten goede komt aan onze mooie school. We
hopen met zijn allen weer op een geslaagd en actief schooljaar.
Namens de oudervereniging,
Kees van der Ploeg, voorzitter
Voorlopige datalijst
September 2017
12 september
14 september
25 september
27 september
28 september

Oudergesprekken ‘s middags
Oudergesprekken ‘s middags
Informatieavond groep 1/2
Kinderpostzegelactie
Informatieavond groep 5/6

Oktober 2017
3 oktober
4 oktober
5 oktober
10 oktober
19 oktober
23 t/m 27 oktober
31 oktober

Informatieavond groep 3/4
Start Kinderboekenweek (griezelen)
Informatieavond groep 7/8
Boekenmarkt vanaf 14.45 uur
Disco voor groep 1 t/m 8
Herfstvakantie
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

