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Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat een enorm bijzonder schooljaar is dit geweest! In je leven zijn er altijd momenten 
die je je levenlang zult herinneren. Deze Corona-crisis zullen wij ons nog heel lang 
heugen.  
We hebben allemaal “geroeid met de riemen die we hadden”, zowel privé als zakelijk. 
Het belangrijkste daarbij is dat we ons best hebben gedaan om deze crisis gezond en 
wel door te komen. En let wel: we zijn er nog niet. Corona heeft zijn weerslag op onze 
samenleving. Dat mag inmiddels wel duidelijk zijn.  
Wij waren in ieder geval weer enorm blij dat we alle kinderen op maandag 8 juni 
konden ontvangen in onze school. We genieten van de huppelende kinderen die zich 
verzamelen op het plein bij hun juf of meester of zelfstandig naar binnengaan. De 
situatie heeft toch wel bewezen dat naar school gaan belangrijk is voor kinderen. Niet 
alleen omdat ze moeten leren maar ook omdat ze hier hun contacten hebben met 
vriendjes en vriendinnetjes in de de klas en daarbuiten.   
 
De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat heel veel activiteiten in en buiten school 
niet of anders moesten plaatsvinden. Van meet af aan hebben we met elkaar gezegd: 
gezondheid boven alles!  
 
Nu tot de orde van deze informatiebrief! 

 
In deze brief ontvangt u  informatie over de schoolorganisatie voor het komend schooljaar 
2020-2021: wie-gaat-naar-wie – overige taken/functies - de indeling van de groepen 1/2 – de 
indeling van de groepen 3 – vakantierooster. Kortom, een belangrijke brief, leest u maar mee. 

 
De schoolorganisatie: de formatie voor schooljaar 2020-2021: afscheid en welkom! 
 
De afgelopen periode zijn we natuurlijk druk bezig geweest met het vormgeven van de nieuwe 
organisatie voor het schooljaar 2020-2021. In vakjargon heet dat “de formatie”. Geen 
makkelijk taak in tijden van grote te korten op de arbeidsmarkt voor leerkrachten. Toch is het 
ons weer gelukt.  
 
Drie collega’s nemen afscheid van onze school; Nicolette van der Maesen gaat naar de 
Taalschool en Astrid Breuker treedt voor een deel in dienst van de International School en De 
Horizon. Marjon Castelijn gaat definitief stoppen met werken. Na heel wat jaren gewerkt te 
hebben in het onderwijs, gaat zij genieten, samen met haar man, van haar welverdiende vrije 
tijd. Collega Marchel is sinds mei met pensioen. Marchel is heel lang werkzaam geweest op 
onze school als meester en ICT-er. Ook hij gaat volop genieten van zijn vrije tijd. Wij danken 
deze vier collega’s voor hun grote inzet op onze school en wij wensen hen heel veel succes 
met hun nieuwe banen én hun “nieuwe” leven! 
Madelin is al een aantal weken zwanger; zij zal aan het eind van dit schooljaar met 
zwangerschapsverlof gaan. Madelin, geniet van deze bijzondere periode. Als uw kind les gaat 
krijgen van Madelin dan wordt u vanzelf tijdens het nieuwe schooljaar op de hoogte gehouden 
over “de wisseling van de wacht”.  
Zoals u weet is onze school ook een opleidingsschool; stagiaires kunnen op onze school hun 
stage doen en maken daarbij gebruik van de grote expertise onder het bestaande personeel. 
Twee LIO-ers, leerkrachten in opleiding, Bart en Rick, zijn geslaagd voor hun Pabo-opleiding 
en zij komen komend jaar ons team permanent versterken. Rick in groep 5 en Bart in groep 6. 
Welkom, mannen! Daphne, als zij-instromer, is ook geslaagd voor haar Pabo; zij gaat 
lesgeven in groep 7. Alcidie, ook geslaagd, gaat werken op een school in haar eigen 
woonplaats. Collega’s van harte gefeliciteerd en succes met jullie nieuwe uitdagingen! 
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Onze gymleerkracht Tom is ook geslaagd voor zijn gymopleiding. Tom, ook jij, van harte! 
 
“Van buiten” hebben we Barbara Oudejans en Janet Houweling aangenomen als onze nieuwe 
collega’s in respectievelijk groep 1/2 en groep 3. Barbara en Janet, van harte welkom op De 
Triangel! 

 
U zult in het formatie overzicht lezen dat Barbara, Marloes en Auke, als LIO-ers ook zijn 
meegenomen in de organisatie van onze school. Barbara zal samen met Joan een groep 4 
draaien. Marloes komt in groep 8 naast Simone. En Auke doet zijn LIO-stage in groep 6 bij 
Rosan. Ook jullie: van harte welkom op De Triangel en heel veel succes toegewenst komend 
schooljaar! 
 
In beide gebouwen zal er intern een kleine verhuiziging plaatsvinden. Daarvan ondervinden 
de kinderen en u geen enkele hinder. Bekijkt u wel alstublieft de plattegrond van het 
hoofdgebouw goed; bij welke ingang en in welke klas wordt uw kind komend schooljaar 
verwacht.  

 
Een GROTE DANK verschuldigd! 
 
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 Tussen Schoolse Opvang, het sinterklaasfeest,  
de verjaardag van de leerkracht, de glühweinschenker, de hoofdluisouder, het lid van de 
oudercommissie, het lid van de medezeggenschapsraad, de EHBO-er, de klussenouder, en 
alle ouders/verzorgers die gezorgd hebben voor het thuisonderwijs aan hun kind(eren)! En nu 
maar hopen dat wij niemand vergeten zijn. Namens het Triangel-team en de kinderen van De 
Triangel: heel hartelijk dank! 
 
Op de bladzijdes 3 t/m 6 vindt u de informatie voor het komende schooljaar 2020-2021 (wie-
gaat-naar-wie, overige taken/functies en het vakantierooster. De indelingen van de kinderen in 
de groepen 1/2 en 3 vindt u in aparte bijlages. Op bladzijde 6 leest u meer over de leerplicht, 
de introductie van een nieuw lid bij de medezeggenschapsraad en een oproep vanuit de 
gemeente Amstelveen.  
 
Voor nu wensen wij u allen een fijne zomervakantie toe. Wees voorzichtig met alles wat u gaat 
doen. Blijf gezond. Dan zien wij elkaar weer terug op maandag 17 augustus 2020.  
Tot dan en….geniet ervan! 
 
Namens het team een hartelijke en zonnige groet, 
Guus van Weezenbeek 
Silvia Bezuijen 
Angelique Le Fèvre 
Theo Bestman 
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INFORMATIE BIJ HET SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

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

Leerkracht(en) 

2019/2020 
groep  groep Leerkracht(en)  

2020/2021 
Nicolette / Miranda  1/2a →  Barbara Oudejans (ma) / Miranda (di – wo – do – vrij) 

Marieke  1/2b →  Marieke (ma – di – wo – do – vrij) 

Monique J. / Jet  1/2c →  Monique J. (ma – di) / Jet (wo – do – vrij) 

Carol  / Marjon C.  1/2d →  Carol (ma – di – wo – vrij) / Barbara O. (do)  

Marjon C / Mandy  1/2e →  Mandy (ma - di – wo – do – vrij) 

Monique V. 1/2f →  Monique V. (ma – di – wo – do – vrij) 

Madelin  /Kim R. 1/2g →  Merel (ma- di – wo) / Jacqueline (do – vrij) 

Eva  / Marian 1/2h →  Eva (ma – di – wo – do) / Barbara O. (vrij) 

     

   3a Lia (ma-di-wo-do-vrij) 

   3b Janet (ma – di) / Sandra (wo – do – vrij) 

   3c Teske (ma-di-wo-do-vrij) 

   3d Susanne (ma – di – do – vrij) / Madelin (wo)* 

     

Lia  3a → 4a Hendrina (ma – di – wo) / Eveline (do -vrj) 

Merel / Pris 3b → 4b Kim R. (ma – di) / Pris (wo -do – vrij)  

Teske 3c → 4c Joan (ma – di – wo – do) / Barbara B. (do – vrij) (LIO) 

Susanne 3d → 4d Marian (ma – di – wo- vrij) – Kim R. (do) 

     

Hendrina / Eveline 4a → 5a Willeke (ma – di – wo) / Marieke (wo – do – vrij); volgens een 
rooster staat 1 van deze collega’s op woensdag in de groep.  

Joan / Jacqueline 4b → 5b Astrid (ma – di – wo – vrij) / Nienke (do) 

Sandra / Alcidie 4c → 5c Rick (ma – di – wo – do) / Theo (vrij) 

     

Marian / Rick 5a → 6a Rosan (ma – di – wo – do) / Auke (do – vrij) (LIO) 

Astrid / Marja 5b → 6b Silvana (ma – di – wo – do – vrij) 

Mariëtte / Kim 5c → 6c Karin (ma – di – wo – do) / Mirjam (vrij) 

Willeke / Marieke 5d → 6d Bart (ma- di) / Kim V. (wo – do – vrij)  

     

Rosan 6a → 7a Julie (ma – di – wo – do – vrij) 

Daphne / Koen 6b → 7b Daphne (ma – di – wo – do) / Koen (vrij) 

Silvana 6c → 7c Arno (ma – di – wo – do – vrij) 

Karin / Mirjam 6d → 7d Marja (ma) / Doris (di – wo – do – vrij) 

     

Arno / Bart 7a → 8a Evelien (ma – di – wo – do – vrij) 

Sandy / Suzanne 7b → 8b Suzanne (ma – di) / Sandy (wo – do – vrij) 

Julie 7c → 8c Simone (ma – di – wo – do) / Marloes ( do – vrij) (LIO) 

Marja / Doris 7d  8d Femke (ma) / Maud (di – wo – do – vrij) 
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LIO- stagiaires 
 

De volgende leerkrachten zullen komend schooljaar het hele jaar een LIO-stagiaire begeleiden: 
 
- Barbara Bergsma wordt begeleid door Joan op donderdag. Vrijdag staat Barbara zelfstandig voor de 
groep; 
- Auke wordt begeleid door Rosan op donderdag. Vrijdag staat Auke zelfstandig voor de groep; 
- Marloes wordt begeleid door Simone op donderdag. Vrijdag staat Marloes zelfstandig voor de groep.  
 
Een LIO stagiaire draait zelfstandig de groep. De leerkracht begeleidt de student, maar is niet altijd 
aanwezig in de groep. 
 
Stagiaires 
 
Sommige collega’s krijgen komend schooljaar of een stagiaire voor een half schooljaar of voor een 
heel jaar. U wordt hierover door de leerkracht geïnformeerd.  
 
Zij-instromers 
 
Willeke zal op maandag en dinsdag twee dagen in groep 5 lesgeven. Willeke valt onder de 
eindverantwoordelijkheid van Theo.  
 
Een zij-instromer staat zelfstandig voor de groep. De coachgesprekken met de begeleidend leerkracht 
vinden plaats na schooltijd.  
 
Plattegrond van het hoofdgebouw: waar zit uw kind? 
 
In één van de bijlagen vindt u een plattegrond van het hoofdgebouw. Op deze plattegrond kunt u 
lezen in welk lokaal uw kind wordt verwacht op maandag 17 augustus en welke ingang hij/zij moet 
nemen.  
 
 

Overige taken/functies: 
 

Interne Begeleiding (IB) Leerteam 1 Caroline  ma-di-do 

 Leerteam 2 Carin  ma-di-do 

 Leerteam 3 Femke  di-do-vrij 

    

Remedial Teaching (RT) Leerteam 2 Carin wo 

 Leerteam 3 Suzanne wo 

    

Meer- en 
hoogbegaafden  
(A Different Day) 

 Koen 
Marjon 

di (ochtend) 
wo (ochtend)-do (ochtend) 

    

Vakleerkracht katechese 
en filosofie 

 Hans Volgens rooster 

    

Vakleerkracht 
gymnastiek 

Leerteam 2 en 3 Ellen 
Tom  

U wordt door de leerkracht 
van uw kind geïnformeerd 
over de vaste gymdagen. 

    

ICT-er  Koen 
Susanne 

  

    

Event manager  Noortje  

    

management assistent / 
administratief 
medewerkster  

 Belinda 
 

ma-di-do-vrij 
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Assistent administratie  Paddy di ochtend en wo ochtend 

    

Schoolassistentes en 
coördinatoren TSO 

 Nancy 
Gea 

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

    

Algemeen medewerker  Angelique K. ma-di-wo-do-vrij 

    

Onderwijsondersteuners Leerteam 1 Mary-Ann ma-di-wo-do-vrij 

 Leerteam 2 Nienke 
Mariëtte 
Eveline 

ma-di-wo-vrij 
ma-di 
di 

 Leerteam 3 Micha 
Koen 
Marjon 
Simone 
Mirjam 
Rosan 

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

    

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

 Adjunct-directeur 
Leerteam 1: 
groepen 1/2 

Silvia Bezuijen ma-di-do 

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

Theo Bestman ma-di-wo-do 

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

Angelique le Fèvre ma-di-wo-do 

 
 

 
Indeling groepen 1/2: 2020-2021 

 

 
De indeling van de groepen 1/2 vindt u in de aparte bijlage.  

 
 
Indeling groepen 3: 2020-2021 
 
 
De indeling van de groepen 3 vindt u in de aparte bijlage.  
 
 

Vakantierooster 2020-2021 
 
 

Vakantie  periode 

   

herfstvakantie  maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020 

   

kerstvakantie  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 2 januari 2021 

   

voorjaarsvakantie  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

   

april/meivakantie  maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 

   

zomervakantie  maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021 
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Naast de landelijk vastgestelde vakantie zijn de kinderen extra vrij op de volgende dagen: 
 

1. Woensdag 16 september: studiedag 
2. Vrijdagmiddag 18 december 2020 (aansluitend op de kerstvakantie) 
3. Vrijdag 19 februari 2021 (aansluitend op de voorjaarsvakantie); 
4. Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (tweede paasdag) 2021 
5. Donderdag 13 mei (Hemelvaartdag) en vrijdag 14 mei 2021 
6. Maandag 24 mei (eerste pinksterdag) 2021 

 
 

Nog wat laatste mededelingen/verzoeken bij het schooljaar 2020-2021: 
 

1. Zolang de centrale overheid geen veranderingen aankondigt m.b.t. de Corona-crisis blijven de 
regels die nu gelden op onze school OOK gelden voor de periode ná de zomervakantie. 
Worden de maatregelen tussentijds veranderd dan zullen wij u informeren over wat dat 
betekent voor onze school en kinderen; 

2. Volgend jaar willen we weer op tijd beginnen. Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) op tijd bij 
school zijn; 

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.  

4. Hoe gaan wij met elkaar om op onze school? Zie: https://detriangel.net/school/gedragsregels/ 
 

 
 
 

Hieronder leest u o.a. over de regels bij het aanvragen van verlof en het niet verlenen 
van verlof direct na de zomervakantie. Graag uw aandacht daarvoor.   

 
 

 

Geen schoolmelk meer 
 
De invulling van de organisatie van Schoolmelk gaat 
veranderen. Deze past echter niet bij de grootte van 
onze school. Daarom zullen wij, vanaf het nieuwe 
schooljaar, geen schoolmelk meer aanbieden.  
 

Van Social Schools naar Parro 
 
In de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar 
zullen we overstappen van Social Schools naar 
Parro. U wordt hierover geïnformeerd.  
 

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: blz. 26 van: 
https://detriangel.net/school/schoolgids/ 
 

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! 

 
Nieuw lid oudergeleding 
medezeggenschapsraad. 
 
Wij verwelkomen Miranda Tong Sang als nieuw 
ouder-lid van de MR!  Zij zal met ingang van het 
nieuwe schooljaar Marjolein Veldhoven vervangen. 
Marjolein, veel dank voor je waardevolle bijdrage 
gedurende de afgelopen acht jaar! 
 

Oproep van de gemeente Amstelveen: 
werving kinderraad en kinderburgemeester 
 
Zit uw zoon of dochter in groep 6 of groep 7? Is uw 
kind nieuwsgierig en verbetert het graag de wereld? 
Of heeft uw kind een creatieve blik op dingen? Dan 
is de kinderraad wellicht iets voor hem / haar. De 
gemeente Amstelveen zoekt namelijk kinderen voor 
de kinderraad van 2021-2022 en een nieuwe 
kinderburgemeester. De werving is inmiddels 
begonnen, uw kind kan zich nog opgeven tot 1 juli. 
Stuur hiervoor een filmpje van 3 minuten of een mail 
naar: kinderburgemeester@amstelveen.nl en kijk op:  
www.amstelveen.nl/kinderburgemeester voor alle 
informatie over de aanmelding. Als school lijkt het 
ons geweldig als één van onze kinderen in de 

https://detriangel.net/school/gedragsregels/
http://www.onderwijsgroepamstelland.nl/
https://detriangel.net/school/schoolgids/
mailto:kinderburgemeester@amstelveen.nl
http://www.amstelveen.nl/kinderburgemeester
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kinderraad vertegenwoordigd is of een jaar lang de 
stad als kinderburgemeester gaat 
vertegenwoordigen. 
 
 
 
 

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 
Thijs Stalenhoef. We extend our 
warmest thanks to him. You will find 
the translated newsletter on the 
website under INFO  
’19-‘20. 
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