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Beste ouders/verzorgers,  
 
Deze informatiebrief is een gecombineerde brief; in deze brief wordt u namelijk 
bijgepraat over de gebeurtenissen van de afgelopen weken en u ontvangt de 
informatie die hoort bij het komende schooljaar 2018-2019. De informatie over het 
komende schooljaar bestaat uit: formatie (wie-gaat-naar-wie) – de indeling van de 
groepen 1/2 - indeling van de groepen 3 – vakantierooster. 
 
Nog 1,5 week en dan begint de welverdiende zomervakantie. Wellicht een cliché 
maar ook dit schooljaar is voorbij gevlogen. Een jaar dat een enorm dieptepunt had: 
het overlijden van de door ons zeer gewaardeerde collega Martine Dirks. En een jaar 
met een fantastisch hoogtepunt: de viering van ons 25-jarig bestaan! Kortom, een jaar 
van “een lach en een traan”. Wij kijken met een goed gevoel terug op dit schooljaar. 
Een schooljaar met twee georganiseerde stakingsdagen om maatregelen te eisen die 
de werkdruk in het onderwijs verminderen en het salaris op een marktconform niveau 
te krijgen. Dit is ten dele gelukt. We zijn tevreden met de resultaten in de klas; zowel 
op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied doet onze school het prima. Onze 
resultaten liggen hoger dan de behaalde resultaten op vergelijkbare scholen. Toch 
zijn we steeds op zoek naar vernieuwingen en verbeteringen. Zoals u weet: onze 
ambitie is hoog.   
 
Sinds de publicatie van de nieuwsbrief van eind mei is er weer het nodige gebeurd op 
onze school.  
Onze kinderen en leerkrachten van de drie groepen 8 zijn druk bezig met alle 
activiteiten die horen bij het “grote afscheid nemen”. Ze zijn inmiddels drie dagen op 

kamp geweest in Soest. Dagen met onvergetelijke momenten én lange nachten. Het is goed 
te zien dat onze school ieder jaar kan rekenen op de trouwe hulp van ouders die de kinderen 
tijdens kamp goed begeleiden. Sommige ouders doen dit al voor het 10e jaar! Dank jullie wel. 
Na het kampfestijn zijn de voorbereidingen voor de eindmusical voortgezet. En tussendoor 
heeft het praktisch fietsexamen plaatsgevonden. Ook wordt in groep 8 tot het eind van het 
schooljaar nog steeds gewoon lesgegeven in taal, rekenen, lezen en de zaakvakken. Kortom, 
een drukke tijd! En dan is het zomervakantie…….daarna maken de kinderen een grote stap in 
hun leerzame leven: de middelbare school. Alle kinderen en medewerkers van onze school 
wensen jullie heel veel plezier de komende weken en veel succes op de nieuwe school. Kom 
nog eens langs op je “oude basisschool” om je resultaten te laten zien en je verhaal te 
vertellen.  
 
Onze school wil zich de komende jaren meer concentreren op het vak wetenschap & techniek. 
Wij bieden onze kinderen reeds een aantal (naschoolse) technische activiteiten. De kinderen 
van groep 7 hebben de jaarlijkse Shell-dag beleefd. Twee medewerkers van Shell organiseren 
een dag die in het teken staat van wetenschap en techniek. Kinderen ontdekken allerlei 
bijzondere dingen en begrijpen dan ook dat bij die ontdekking de vakken taal, rekenen en 
lezen een belangrijke rol spelen.  
In het hoofdgebouw is een aparte ruimte gereserveerd voor de opslag van 2 x 60 leskisten 
techniek voor de groepen 3 t/m 8. Deze kisten zijn bestemd om te worden uitgeleend aan alle 
scholen binnen de Onderwijsgroep Amstelland. Ook de collega’s op onze school zetten de 
kisten regelmatig in tijdens een circuit waarin bijvoorbeeld de vakken drama – tekenen – 
zingen – en techniek in roulatievorm worden aangeboden. Vanaf schooljaar 2018-2019 
hebben we voor leerteam 3 een onderwijsassistent in dienst die gespecialiseerd is in het 
geven van het vak techniek. Micha Kramer zal dan ook regelmatig technieklessen verzorgen 
in de groep 6-7-8. 
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Als dank voor het gebruiken van onze lokalen na schooltijd, heeft de organisatie MadScience 
een aantal wetenschap- en technieklessen aangeboden aan de groepen 4 en 6. Wij hopen 
komend schooljaar op net zo veel enthousiasme voor MadScience onder de kinderen als dit 
schooljaar. MadScience is druk bezig met het ontwikkelingen van een nieuw programma. Ook 
tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen verder gaan met ontdekken en experimenteren. 
Lees hierover verder in het tweede deel van deze nieuwsbrief.  
 
We zijn ook een muzikale school. De leerlingen van de groepen 3-5-7 hebben twee 
vrijdagochtenden hun zang- en danstalenten laten zien op de Muziekschool in het Stadshart. 
Het project heette “Zing es”. Wat een “sterren” hebben wij op onze school! 
 
Komend schooljaar bieden wij, alweer voor het 9e jaar, in samenwerking met de Muziekschool 
Amstelveen, de naschoolse blazersklas aan. Op dinsdag 10 juli heeft André Vulperhorst van 
de Muziekschool tijdens miniconcerten aan de leerlingen van de groepen 4-5-6-7 laten zien 
hoe fantastisch het is om een blaasinstrument te spelen. Deze kinderen kunnen zich vanaf nu 
inschrijven voor deze muzikale cursus. Deze kinderen kunnen zich tevens inschrijven voor de 
naschoolse typecursus, aangeboden door Rapido Type. Bovendien bieden wij de kinderen 
vanaf groep 4 de mogelijkheid om schaaklessen te volgen op onze school: op 
maandagmiddag voor beginners en op donderdagmiddag voor gevorderden. Het gaat dan om 
30 lessen à euro 5,- per les. Aan het eind van de schaakcursus volgt een examen. Hebben ze 
dat gehaald dan ontvangen de kinderen een schaakdiploma.  
Op dit moment inventariseren wij of het mogelijk is om in samenwerking met kinderdagverblijf 
Kinderrijk programmeer-lessen aan te bieden op onze school. Wij zullen u daarover nog 
informeren.  
U leest het goed; we zijn geen Brede School maar we bieden de nodige aansprekende 
activiteiten aan voor onze kinderen, ná schooltijd.     

 
De leidinggevenden van onze school voeren op dit moment, in het kader van de 
gesprekkencyclus, de beoordelingsgesprekken met de collega’s. Collega’s vertellen over hun 
persoonlijk schoolgerelateerde resultaten en successen van het afgelopen jaar. Interessante 
gesprekken waarbij ook stilgestaan wordt bij de plannen voor het komende schooljaar. Tijdens 
dit gesprek wordt natuurlijk steeds de relatie gelegd met de plannen en ambitie van de school.  
 
De afgelopen periode zijn we natuurlijk druk bezig geweest met het vormgeven van de nieuwe 
organisatie voor het schooljaar 2018-2019. In vakjargon heet dat de formatie.  
De formatie voor komend schooljaar wordt mede bepaald door het voorlopige en definitieve 
afscheid van een aantal collega’s. Juf Doris en juf Merel zullen voor bepaalde tijd met 
zwangerschapsverlof gaan. Dames, geniet van deze bijzondere periode. Zes collega’s gaan 
ons definitief verlaten. Dat zijn juf Emma (groep 8), juf Jannine (groep 8) en juf Wendela 
(groep 4). Deze drie collega’s gaan werken op scholen dicht bij hun woonadres. Juf Natasja 
(groep 6) volgt haar hart; zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een school voor 
speciaal onderwijs. Wij danken deze vier collega’s voor hun jarenlange inzet en wensen hen 
heel veel succes bij de nieuwe werkgevers. Juf Carla, die verleden jaar reeds uit vaste dienst 
trad, zal aan het eind van dit schooljaar ook definitief stoppen met haar vrijwilligerswerk op 
onze school. Carla, dank voor de ondersteuning van de kinderen van de groepen 3! Een 
bijzonder afscheid is dat van juf Ineke Commandeur. Zij gaat met pensioen! Ineke heeft 
jarenlang bij ons op school gewerkt als leerkracht. Wij zullen haar grote expertise enorm 
missen. Ineke, geniet van de welverdiende vrije tijd en heel veel succes met het 
vrijwilligerswerk in Afrika. 
 
Inmiddels hebben we een nieuwe intern begeleider (IB-er) aangenomen voor leerteam 2, 
oftewel de groepen 3-4-5. Haar naam is Carin Bremer-Koehler. Zij zal tot eind december 
ingewerkt worden door onze interim IB-er, Inez Kollaard. Dan hebben we nóg twee nieuwe 
collega’s aangesteld: juf Christel van Dijk-Otto zal met juf Simone Gorter een groep 8 
voorbereiden op de middelbare school. En juf Rosan Verbeek versterkt het komend jaar de 
collega’s van de groepen 6. Terug van weggeweest is: juf Eveline Willems. Zij zal, naast juf 
Hendrina, komend schooljaar in groep 4 lesgeven.  
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De duo-collega van juf Astrid Hoffscholte in groep 4 is juf Daphne Kok-Sey-Tjong. Deze juf, 
een bekend gezicht op onze school, is onze leerkracht/zij-instromer; juf Daphne staat drie dag 
voor de groep, onder begeleiding van juf Astrid, en gaat tegelijkertijd aan de slag om haar 
lesbevoegdheid te halen. Succes daarmee, Daphne! Juf Kim van der Vliet, voor ons ook geen 
onbekende, zal komend schooljaar in een groep 5 lesgeven. Juf Teske heeft de afgelopen 
jaren diverse stages gelopen op onze school en heeft inmiddels haar Pabo-studie met succes 
afgerond. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat juf Teske lesgeven in een groep 3. Ook Astrid 
Geerts die bij ons (Lio) stage heeft gelopen zal als leerkracht lid worden van ons team. De 
collega’s van leerteam 1 en leerteam 2 worden vanaf komend schooljaar ondersteund door 
twee onderwijsassistentes. Deze nieuwe functies zijn nog niet ingevuld. Nog een nieuwe 
functie is: algemeen medewerker. Op onze school zal Mylaine van Meeteren-Monte deze 
functie gaan vervullen. Zij zal de hele werkweek, in de ochtend, hand en spandiensten 
verlenen aan Nancy, Gea en Belinda   
Allen van harte welkom in ons team en veel plezier toegewenst. Onze leerkrachten-in-
opleiding (Lio-ers), juf Danila (groep 3) en juf Anoeschka, groep 5, zijn geslaagd voor hun 
Pabo-opleiding. Zij zullen elders gaan studeren/werken. Gefeliciteerd, collega’s! 
 
Tijdens de komende 3 weken zal er een interne verhuizing plaatsvinden. De drie nieuwe 
groepen 7 zullen gehuisvest worden in het hoofdgebouw: op de eerste verdieping, naast de 
drie groep 3. Twee groepen 4 zullen dan verplaatst worden naar de begane grond, in de 
lokalen tegenover het kleine amfitheater. Het kantoor van meester Theo verhuist eveneens 
naar de andere kant van het gebouw, recht tegenover het kantoor van meester Guus.  
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u met trots mededelen dat onze Cito-score, behaald door onze 
kinderen in groep 8, 541 is geworden; het landelijke gemiddelde is 534,9. De kinderen, de 
collega’s én de ouders/verzorgers hebben jarenlang hard gewerkt om dit fantastische 
resultaat te bereiken. Grote klasse! 
 
Voordat we u in deze brief informeren over de formatie voor het komende schooljaar willen wij 
graag een aantal mensen heel hartelijk bedanken voor hun vrijwillige bijdragen in onze 
schoolorganisatie tijdens dit schooljaar. Wij noemen: de klassenouder, de leesouder, de 
ondersteuner bij bijzondere activiteiten, de bibliotheekouder, de begeleider van een groep 
kinderen, de assistent bij het kerstdiner, de sportdag, de Tussen Schoolse Opvang, het 
sinterklaasfeest, het schoolkamp, de verjaardag van de leerkracht, de glühweinschenker, de 
hoofdluisouder, het lid van de oudercommissie, het lid van de medezeggenschapsraad, de 
EHBO-er, de klussenouder, de maker van het afscheidboek groep 8, de gastlesouder, de 
kapper en grimeur bij de musical……..en nu maar hopen dat we niemand vergeten zijn. 
Namens het team en de kinderen van De Triangel: heel hartelijk dank! 
 
Op de volgende bladzijdes vindt u de informatie voor het komende schooljaar 2018-2019. 
 
Voor nu wensen wij u allen een fijne zomervakantie toe. Wees voorzichtig met alles wat u gaat 
doen. Dan zien wij elkaar weer terug op maandag 3 september 2018.  
Tot dan en….geniet ervan! 
 
Namens het team een hartelijke en zonnige groet, 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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INFORMATIE BIJ HET SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

 
Wie gaat naar wie / Wie staat wanneer voor de groep: 
 
 

Leerkracht(en) 

2017/2018 
groep  groep Leerkracht(en)  

2018/2019 

Marjon / Mandy 1-2a → 1-2a Marjon Castelijn (ma-di) / Mandy Roof (wo-do-vrij) 

Monique / Jet 1-2b → 1-2b Monique Jongerius (ma-di) / Jet Tap (wo-do-vrij) 

Susanne 1-2c → 1-2c Susanne Kragtwijk (ma-di-wo-do-vrij) 

Marieke 1-2d → 1-2d Marieke Inpijn (ma-di-wo-do-vrij) 

Nicolette / Miranda 1-2e → 1-2e Nicolette van der Maesen (wo-do-vrij) /Miranda Roest (ma-di-wo-vrij) 

Carol / Pris 1-2f → 1-2f Carol Vismans (ma-di-wo-vrij) / Astrid Geerts (do) 

Eva/Silvia 1-2g → 1-2g Eva Hemelaar (di-wo-do-vrij) / Silvia Bezuijen (ma) 

Monique 1-2h → 1-2h Monique Vonk (ma-di-wo-do-vrij) 

     

     

   3a Teske de Groot (ma-di-wo-do-vrij) 

   3b Lia van Santen (ma-di-wo-do-vrij)  

   3c Tamara van Oostwaard (ma-wo-do) / Pris Kastawi (di-do-vrij) 

     

     

Tamara/Pris 3a → 4a Sandra Wegbrands (ma-di-wo) / Mirjam Stokman (do-vrij)  

Lia 3b → 4b Astrid Breuker (ma-di) /Daphne Kok-Sey-Tjong  (wo-do-vrij) 

Merel/Theo 3c → 4c Joan Chin (ma-di-wo-do) / Jacqueline Dinkgreve (vrij) 

Hendrina / Danila 3d → 4d Hendrina van Blaaderen (ma-di-wo) / Eveline Willems (do-vrij) 

     

Astrid / Mirjam 4a → 5a Mariëtte Mansvelder (ma-di-wo) / Marja Cligge (wo-do-vrij) 

Joan / Jacqueline 4b → 5b Kim van der Vliet (ma-di-wo-do) / Astrid Geerts (vrij) 

Koen / Marja 4c → 5c Marian Meijer (ma-di-wo-vrij) Lianne van Splunter (do-vrij) 

Sandra / Wendela 4d → 5d Marchel Hendriks (ma-di) / Kim Vonk (wo-do-vrij) 

     

Marchel / Kim 5a → 6a Rosan Verbeek (ma-di-wo-do-vrij) 

Marian / Marchel 5b → 6b Monique Engelmoer (ma-di-do-vrij) / Marjon Schoonenbeek (wo) 

Mariëtte / Marja 5c → 6c Silvana van Bemmelen (ma-di) Koen Tuinte (wo-do-vrij)  

Femke  5d → 6d Mirjam van der Heyden (di-wo) Ilse Deurloo (ma-do-vrij) 

     

Evelien 6a → 7a Julie Provost (ma-di-wo-do-vrij) 
Natasja / Ilse 6b → 7b Arno Roest (ma-di-wo-do-vrij)  

Monique / Marjon 6c → 7c Femke Keers (ma-di-wo-do-vrij) 

     

Suzanne / Sandy 7a → 8a Christel van Dijk-Otto (ma-di-wo) / Simone Gorter (do-vrij) 

Arno 7b → 8b Evelien Hermanns (ma-di-wo-do-vrij) 

Julie / Astrid 7c → 8c Suzanne Ruisch (ma-di) / Sandy Jansen (wo-do-vrij) 

Doris 7d → 8d Marja Cligge (ma)/ Maud Bakkum (di-wo-do-vrij) 

 
- Doris Wagemaker-Dieteren is zwanger en gaat drie weken na de start van het nieuwe schooljaar met 
zwangerschapsverlof tot eind januari 2019; 
- Merel Kramer is zwanger en komt begin januari 2019 weer terug.  
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De volgende leerkrachten zullen volgend jaar het hele jaar een (LIO)-stagiaire begeleiden: 
 
- Marian Meijer en Theo Bestman begeleiden Lianne van Splunter op donderdag en vrijdag. Vanaf 
januari 2019 start Lianne haar Lio-stage; 
- Koen Tuinte begeleidt Silvana van Bemmelen op maandag en dinsdag. Silvana start meteen met 
haar Lio-stage.  
 
Een Lio stagiaire draait zelfstandig de groep. De leerkracht begeleidt de student, maar is niet altijd 
aanwezig in de groep. 
 

Overige taken/functies: 
 

Interne begeleiding (IB) Leerteam 1 Caroline Stalenhoef  

 Leerteam 2 Carin Bremer-Koehler  

 Leerteam 3 Femke Pijnenborg  

    

Remedial teaching (RT) Leerteam 2 Carin Bremer-Koehler  

 Leerteam 3 Suzanne Ruisch  

    

Meer- en 
hoogbegaafden  
(a different day) 

 Koen Tuinte 
Marjon Schoonenbeek 

 

    

Vakleerkracht 
katechese en filosofie 

 Hans Fonck  

    

Vakleerkracht 
gymnastiek 

Leerteam 2 en 3 Ellen Wijga 
Tiny van Egmond 

 

    

ICT-er  Marchel Hendriks  

    

Administratief 
medewerkster  

 Belinda Klein ma-di-do-vrij 

    

Schoolassistenten en 
coördinatoren TSO 

 Nancy Wiegmink 
Gea Smit 

ma-di-wo-do-vrij 
ma-di-wo-do-vrij 

    

Algemeen medewerker  Mylaine van Meeteren-
Monte 

ma-di-wo-do-vrij ; in de 
ochtenden 

    

onderwijsondersteuners Leerteam 1 vacature  

 Leerteam 2 vacature  

 Leerteam 3 Micha Kramer ma-di-wo 

    

directie Algemene leiding Guus van Weezenbeek di-wo-do-vrij 

 Adjunct-directeur 
Leerteam 1: 
groepen 1/2 

Silvia Bezuijen di-do 

 Adjunct-directeur 
Leerteam 2: 
groepen 3-4-5 

Theo Bestman ma-di-wo (om-de-week)-do-
vrij 

 Adjunct-directeur 
Leerteam 3: 
groepen 6-7-8 

Angelique le Fèvre ma-di-wo-do 
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Indeling groepen 1/2: 2018-2019 
 
De namen van de kinderen in de groepen 1/2 zijn in beheer bij de administratie van de school.  

 
 
Indeling groepen 3: 2018-2019 
 
De namen van de kinderen in de groepen 3 zijn in beheer bij de administratie van de school. 
 
 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 
 
 

Vakantie  periode 

   

herfstvakantie  maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 

   

kerstvakantie  maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 

   

voorjaarsvakantie  maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019 

   

april/meivakantie  vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) t/m vrijdag 3 mei 2019 

   

zomervakantie  maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019 
 

Naast de landelijk vastgestelde vakantie zijn de kinderen extra vrij op de volgende dagen: 

 
Woensdag, 26 september 2018; 
Vrijdag, 15 februari 2019; 
Woensdag, 20 maart 2019; 
Woensdag, 29 mei en vrijdag, 31 mei (donderdag 30 mei Hemelvaartdag) 2019 
Maandag, 10 juni (Tweede pinksterdag) 2019 
 
 

Nog wat laatste mededelingen/verzoeken bij het schooljaar 2018-2019 
 

1. Graag willen wij u er nog even aan herinneren dat de kinderen vanaf groep 3 ’s middags 
zonder ouders naar de klas gaan. Zo breiden wij de zelfstandigheid van de kinderen stap voor 
stap uit; 

2. Volgend jaar willen we weer op tijd beginnen. Zorgt u ervoor dat de kinderen op tijd in de klas 
zijn? En wij vragen u: zodra uw kind in de klas zit, gaat u dan rustig naar buiten.  

3. Via deze weg vragen wij nog even aandacht voor het feit dat het op het schoolplein verboden 
is om te fietsen. Wij willen u vragen om uw eigen kind, maar ook andere kinderen aan te 
spreken wanneer zij toch fietsen over het schoolplein.  

 
 
 

Op de volgend pagina leest u welke leerlingen op onze school gekomen zijn in de 
maand juni, een bericht van MadScience (zomerschool), een verslag bij het NK 

schaken voor schoolteams en informatie over vakantie en de leerplicht. 
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Deel 2: afgelopen weken op onze school 
 
Nieuwe leerlingen 
 
In juni 2018 zijn de volgende kinderen bij ons op 
school gekomen: 
 
Andrea Bojovic           1/2I 
Isa van Gils                 1/2I 
Tijl Brandsma             1/2I 
 
Wij wensen jullie een fijne, leerzame tijd op onze 
school.  

 
Mad Science Zomerkamp, een goed idee! 

 
Geen dag is hetzelfde bij het WEIRD programma 
van Mad Science. Leer hoe je met huis-tuin-en-
keuken materialen de leukste chemische reacties 
kan opwekken. Experimenteer bij het aaseter 
jachtspel met je kennis van de dierenwereld. 
Ontrafel als jonge astronaut de mysteries van het 
zonnestelsel en ontdek hoe het menselijk lichaam 
functioneert. 
 
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met 
veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel doen 
staat voorop, want je leert het meest wanneer je 
plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan 
volop aan de slag met wetenschap en techniek en 
natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen en 
te experimenteren. 
 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, 
ontspanning en experimenten. Zie: 
https://inschrijven.mad-science.nl/ 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
•Van 23 juli t/m 30 augustus 
•Van 9:00 tot 16:00 uur 
•Vier dagen met een eigen thema 
•Op diverse gave locaties 
•Professionele begeleiding 
•Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
•Inclusief lunch 
•Inclusief experimentjes voor thuis 
•Bekijk het digitale magazine 
 
DE LOCATIES 
•Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + 
De Boswinkel 
•Amsterdam - Boerderij Westerpark + Zimmerhoeve 
•Castricum - De Hoep 
•Cruquius - Museum De Cruquius 
•IJmuiden - BRAK! i.s.m. Pieter Vermeulen Museum 

•Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande 
•Naarden - Nederlands Vesting Museum 
•Loosdrecht - Bibliotheek Wijdemeren 
 

NK schaken voor schoolteams 
 
Op 2 en 9 juni zijn de schakers van team Triangel 1 
naar Gouda afgereisd om te schaken in de finale 
van het NK schaken voor schoolteams. Meer dan 
10.000 kinderen uit het hele land hebben in de 
voorronden meegedaan. Van de meer dan 2000 
deelnemende teams hebben 40 zich geplaatst voor 
deze landelijke finale, wat al een hele prestatie op 
zich genoemd mag worden!  
Het NK was, zoals te verwachten, sterk bezet. Van 
de 40 scholen stond de Triangel 30e op de 
plaatsingslijst. Het zou dus een hele opgave worden 
voor Maurijn, Ben, Olaf en Bryan om hier punten te 
pakken. Toch wisten de mannen op de eerste 
finaledag drie van de zes rondes te winnen en nog 
één ronde remise te spelen. Daarmee klom het team 
knap naar de 16e plek. Al met al een verrassend 
goede dag! 
Dit betekende natuurlijk dat de jongens op de 
tweede finaledag nog sterkere teams tegen zouden 
komen en dat zij nog harder zouden moeten werken. 
Er werd met wisselend succes gestreden. Vooral 
voor Maurijn op bord 1 was de tegenstand fors. Alle 
lof voor de vier schakers die de moed er goed in 
wisten te houden. Na twee remiserondes werd hun 
inzet beloond met een 3-1 overwinning van IPS 
Almere, een van de favorieten! Ronde 4 werd weer 
gelijkspel en met nog één ronde te gaan stond 
Triangel 1 op de 11e plek. Een winstronde zou een 
plek in de top 10 betekenen en een beker voor de 
school. Het was een spannende strijd maar helaas 
hadden onze schakers het zwaar en moesten ze 
een verliesronde incasseren, hun eerste van de hele 
dag! De tegenstander werd knap 9e en Triangel 1 
zakte naar de 19e plaats.  
We mogen al met al terugkijken op twee uitdagende 
maar ook gezellige schaakdagen in Gouda. 
Felicitaties aan ons schaakteam met een toch erg 
mooi eindresultaat. Wij zijn enorm trots dat jullie het 
zo ver hebben geschopt!  
 
Een verslag van Sian Schneider, teamleider.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://inschrijven.mad-science.nl/


 
 

INFORMATIEBRIEF – juli 2018 

 

Vakantie en leerplicht 
 
Wij krijgen de laatste tijd weer veel verzoeken voor 
extra vakantie of vrije dagen buiten ons reguliere 
vakantie- en vrije dagenrooster. Hierbij dienen wij 
ons strikt aan de regels van de leerplicht wet te 
houden. Voor deze regels verwijzen wij u naar de 
website van ons bestuur: 
www.onderwijsgroepamstelland.nl. 
 
In onze schoolgids vindt u de procedure die hoort bij 
een verlofaanvraag. Zie: hoofdstuk 5: praktische 
zaken van A-Z: 
 
http://detriangel.net/webmaster/Schoolgids_KBS%2
0De%20Triangel_2016_V4%2011-07-
2016%20GOEDGEKEURD.pdf 
 
let op: met het oog op de komende zomervakantie 
delen wij u mee dat tijdens de eerste twee weken ná 
de zomervakantie geen verlof wordt verleend! 
 
 

Dit was weer de laatste informatiebrief 
van dit schooljaar.  

 
Wij wensen u alvast een fijne 

zomervakantie toe. 
 
 
 

The monthly newsletter is translated into English by 
one of our mothers, Sian Schneider, 
who comes from Ireland. We extend 
our warmest thanks to her. You will 
find the translated newsletter on the 
website under INFO '17-18. 
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