Nieuwsbrief (13) juli 2017
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook. Er staat een link op de website.
Bibliotheekbezoek groep 3 en 4
Groep 3 en 4 gaan woensdag 5 juli naar de bibliotheek. Willen de kinderen, die lid
zijn van de bibliotheek hun pasje meenemen. Er kunnen die ochtend al boeken
geleend worden in het kader van het project Vakantielezen.
Contactavonden
Op dinsdag 11 en donderdag 13 juli vinden de contactavonden van groep 1 tot en
met 7 plaats. U ontvangt een aparte uitnodiging. Op 14 juli gaan de rapporten mee.
Formatie
De formatie is rond. Vrijdag 23 juni hebben de oudste kinderen van elk gezin een
informatiebrief meegekregen.
Centrale eindtoets
In april hebben de kinderen van groep 8 deelgenomen aan de Centrale Eindtoets.
Alle kinderen moeten aan het eind van de basisschool zo’n toets maken. De kinderen
hebben de toets goed gemaakt en net als de vorige jaren ligt het schoolresultaat
weer boven het landelijk gemiddelde. Hier zijn we erg blij mee.
Schoolontwikkeling- De Triangel in Grijpskerk
Enige tijd geleden was er in Grijpskerk sprake van de bouw van een multifunctioneel
centrum op locatie Vogelzang (oude Rabobank). Als deze gebouwd zou worden, zou
onderzocht worden of De Triangel daar ook een plek in zou kunnen krijgen.
Door de ontwikkelingen rond De Nieuwe Wierde is er geen sprake meer van bouw
van een multifunctioneel centrum en zal De Triangel in het bestaande gebouw
blijven.
Helaas bereiken ons steeds vaker verhalen, dat De Triangel binnenkort bij De
Borgstee zal intrekken.
Waar deze verhalen vandaan komen is ons onbekend. Hier is helemaal geen sprake
van!
Het leerlingenaantal van De Triangel is al jaren stabiel en groeit zelfs heel licht.
Daarnaast zet het bestuur van De Triangel (Stichting Westerwijs) zich nog steeds in
om de peuterzaal in ons gebouw te krijgen als zij niet langer in Kerkplein 6 kunnen

blijven. Bovendien is het gebouw altijd goed onderhouden en doet ook het huidige
schoolbestuur er alles aan om dit zo te houden. Zo is bijvoorbeeld enkele maanden
geleden het (brand)alarmsysteem totaal vernieuwd volgens de nieuwste richtlijnen.
We hopen hiermee duidelijk te hebben gemaakt, dat de genoemde verhalen uit de
lucht gegrepen zijn.
Snappet
Dit schooljaar hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 gewerkt met Snappet.
Hierbij wordt er gewoon volgens de methodes instructie gegeven en gewerkt. Maar
de verwerking is niet meer in schriften, maar wordt op tablets gedaan. De kinderen
en de beide leerkrachten van groep 7/8 erg tevreden over de werkwijze en de
resultaten zijn goed. Daarom hebben we besloten om met ingang van het nieuwe
schooljaar ook in groep 5 /6 met Snappet te gaan werken.
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.
Kijken in de nieuwe groep
Op dinsdag 18 juli brengen alle kinderen ’s middags een bezoek aan de volgende
groep. Groep 8 is die middag vrij.
Schoolschoonmaakavond
Aan het eind van het jaar wordt al het materiaal uit de onderbouw schoongemaakt.
Op woensdag 19 juli 2017 gaan we ’s avonds vanaf 19.30 uur aan de slag in de
lokalen. Als u verhinderd bent op die avond en toch wilt helpen, kunt u al eerder
materiaal uit de onderbouw mee naar huis nemen om het daar schoon te maken. Het
materiaal staat klaar op een tafel in de gang. U kunt ook overdag een deel van de
school buiten de klassen voor uw rekening nemen.
U wordt van te voren nog persoonlijk benaderd via mail door de klassenleerkrachten.
Spelletjesochtend
Op donderdagmorgen 20 juli wordt er een spelletjesochtend georganiseerd, waarbij
alle groepen betrokken zijn. Aanvang 08.30 uur. De kinderen eten op school om
ongeveer 11.30 uur. Aan het eind van de ochtend neemt groep 8 afscheid van groep
1 tot en met 7. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.
Afscheid groep acht
Op donderdagavond 20 juli neemt groep 8 afscheid van De Triangel. U krijgt meer
informatie daarover van de leerkracht van groep 8.
Teamdag
Op 21 juli is er een teamdag voor alle leerkrachten. Alle leerlingen hebben vrijaf.

Van de oudervereniging
Een paar nieuwsbrieven geleden is het alweer, dat we een stukje hebben
geschreven. Heel veel nieuws was er ook niet onder de zon.
Inmiddels gaan we alweer in rap tempo naar de grote vakantie, hoewel we als laatste
aan de beurt zijn dit jaar. Heeft als voordeel, dat we ook pas begin september weer
hoeven te beginnen. En hopelijk net als andere jaren valt het mooiste zomerweer
weer in augustus. Wat dat betreft hebben we tot nu toe ook niks te klagen. Juni heeft
prachtig weer laten zien en op dit moment tijdens het schrijven van dit stuk regent het
met bakken uit de lucht. Niet verkeerd natuurlijk. We willen toch allemaal weer graag
dat de boeren weer een goede oogst krijgen want dat is in ieders belang.
Voor wat betreft de oudervereniging hebben we ook een prima jaar achter de rug,
waarin weer veel activiteiten de revue passeerden. Eigenlijk hobbelen we van
evenement naar evenement. Het minst leuke deel blijft toch de financiën. Als beloofd
liggen de cijfers vanaf tweede week juli ter inzage op school. Mocht u ten aanzien
van dat rapport vragen hebben kunt u deze altijd stellen aan de voorzitter of
penningmeester. Wilt u een keer praten met de oudervereniging kan dat natuurlijk
ook. Uiteindelijk is het een vertegenwoordiging van ouders naar de school toe en zijn
we er voor u.
Nu we toch de financiën bij de kop hebben kunnen we constateren, dat ten aanzien
van de schoolreizen alles goed is verlopen. Iedere groep is dit jaar apart
gefactureerd en dat scheelde een hoop zoekwerk. Ook de medewerking vanuit u als
ouders om alleen het factuurnummer te vermelden was fantastisch. Al met al is de
penningmeester een week zoet iedere avond met het maken en controleren van
facturen en betalingen. Dank voor uw medewerking.
Iets minder positief zijn we over de vrijwillige ouderbijdrage. De meesten van u
voldoen deze factuur waarvoor hartelijk dank. Bijna ieder jaar komt er een bedrag
van ongeveer 200 tot 300 euro niet binnen. Dit jaar schiet de teller echter door naar
480 euro. 12 procent van de ouders betaalt niet. Om één of andere reden. Hier
hebben we ook wel eens naar geïnformeerd echter zonder ook maar enige respons.
Zelfs gespreid betalen en stichting Leergeld Westerkwartier helpen hier klaarblijkelijk
niet. In de afgelopen vergadering hebben we unaniem besloten dat we gaan stoppen
met het herinneren aan de openstaande vrijwillige factuur. Het is eigenlijk ook wel
vreemd, dat we gaan herinneren aan iets wat wij u vrijwillig vragen te betalen. In ruil
hiervoor komt er vanaf volgend schooljaar samen met de nieuwe factuur een voorstel
op welke activiteiten we gaan bezuinigen als de begroting negatief blijkt te zijn aan
het begin van het jaar. Op basis van uw respons nemen we dan in december een
besluit welke activiteit wordt weggestreept. Samen met de factuur gaan we u een
begroting verstrekken voor het dan komende jaar. Dit was al gebruikelijk alleen is het
al een aantal jaren in het slop geraakt. Wederom een aanpassing in de uitvoering
van de administratie.
Wat staat er nog op de rol voor dit jaar. Van de Klusmarkt hebben we vernomen dat
de basketballborden zo goed als gereed zijn. De bedoeling is dat we deze voor het
einde van dit schooljaar gaan vervangen. Ook worden er nog twee
observatiecamera’s geplaatst aan de achterzijde in het schoolgebouw die het
buitenplein vanaf dan 24x7 in de gaten gaan houden als de school gesloten is. Het
camerasysteem slaat alle beelden op, zodat we bij vernielingen en graffiti spuiten en
andere onwenselijke activiteiten beeldmateriaal kunnen overhandigen aan de
autoriteiten. We vinden op dit moment zaken op het plein waar we onze kinderen

absoluut niet mee in aanraking willen laten komen. Voor de nachtelijke uren worden
lampen geïnstalleerd die reageren op beweging. Komt iedereen in elk geval goed in
beeld. Met bordjes geven we aan dat er camerabewaking wordt toegepast op het
plein.
Dit jaar hebben we van een tweetal leden van de oudervereniging afscheid
genomen. Dat zijn Daniëlle Meijer en Marco Wip. We hebben dus weer plek voor
nieuwe vrijwilligers in de OR. In de regel vergaderen we 1 keer per maand met
uitzondering van vakantieweken natuurlijk. Meestal een uurtje. Hoe meer mensen
hoe makkelijker het gaat en het is nog leuk ook. We hopen op nieuwe aanmeldingen.
Rest ons nog iedereen een hele fijne vakantie te wensen en tot in het volgende
schooljaar,
Namens de OR, Kees van der Ploeg , voorzitter
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de laatste week van de zomervakantie.

Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie!
Tot 4 september 2017 om 8.30 uur.
Op 12 en 14 september 2017 zijn er contactmiddagen voor alle groepen.
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

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

