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Beste ouders/verzorgers,  
 
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer bijna op. Wist u dat de herkomst 
van het woord januari de volgende is: Janus was bij de Romeinen de god van 
doorgangen, poorten en deuropeningen. Vandaar januari als “deur” van het nieuwe 
jaar. Met alle bijzondere activiteiten en educatieve ontwikkelingen heeft het team van 
de Triangel “de deur” naar het nieuwe jaar wagenwijd opgezet. Leest u mee?  
 
In de tweede week van januari zijn we gestart met de LVS (= LeerlingVolgSysteem) 
toetsen. De uitslagen daarvan vindt u in het komende rapport van uw zoon of dochter 
en zullen met u besproken worden. De resultaten van deze toetsen vormen ook één 
van de pijlers voor het maken van nieuwe groepsplannen in het kader van 
handelingsgericht werken in de klas, het onderwijssysteem waarmee wij al weer een 
aantal jaar werken. Om nog beter zicht te krijgen op het niveau in de groep en de te 
nemen pedagogische en educatieve acties daarbij zijn we bezig met de implementatie 
van een nieuw systeem handelingsgericht werken: Focus PO. Wij zijn daarover zeer 
enthousiast. Weloverwogen, goed onderwijs staat hoog in het vaandel op de Triangel! 
 
Tevens zijn we in de onderzoekende fase om een computer gestuurd 
interventieprogramma aan te schaffen waarmee we leesproblemen bij risicoleerlingen 
in de groepen 2 t/m 4 zo snel en goed mogelijk kunnen voorkomen. Met dit digitale 
programma leert het kind, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Om dit 
programma goed te kunnen uitvoeren hebben te zijner tijd ouders/verzorgers, 
grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers nodig om als tutor te kunnen fungeren. 
Mogen wij op u rekenen? 
   

De afgelopen week hebben de leerkrachten van onze groepen 8 hun advies voor het 
voortgezet onderwijs uitgesproken aan ouders. De start van een nieuwe fase in het leven van 
onze “oudste” kinderen. Met dit advies zijn ook de open dagen op de middelbare scholen 
begonnen. Veel plezier bij het bezoek aan je favoriete middelbare school! 

 
Zoals u eerder gelezen heeft benadrukken wij op school, maar ook thuis, de leesbevordering 
van onze leerlingen. Juf Wendela en juf Marian zijn inmiddels gediplomeerde 
leescoördinatoren en hebben voor dit schooljaar een plan geschreven om leesbeleving en 
leesinteresse onder de kinderen te stimuleren. De huur van ruim 400 boeken bij Boektoer is 
een belangrijk onderdeel van dit jaarplan. Komend schooljaar zullen deze twee collega’s de 
Kinderboekenweek organiseren, voorleesprogramma’s ontwikkelingen en zorgen voor 
kennisoverdracht over leesbevordering in diverse leerteamvergaderingen. Een mooie, literaire 
ontwikkeling! 

 
De collega’s van de groepen 6-7-8 hebben samen met de kinderen gevulde schooltassen 
ingezameld voor Aleppo, in Syrië. Deze tassen waren gevuld met schoolspullen, knuffels, 
tandpasta en nog veel meer bruikbare spullen die daar zeer schaars zijn. De tassen werden 
extra gevuld met een persoonlijke brief in het Engels geschreven door onze kinderen. Zoals 
adjunct-directeur Angelique zei: dankbaar en voor herhaling vatbaar! 
De leerkrachten van de groepen 8 hebben dit jaar voor het eerst driehoeksgesprekken 
gevoerd met de kinderen, in bijzijn van hun ouders/verzorgers. Op deze manier worden de 
leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. De leerling geeft zelf bij de leerkracht en 
de ouders aan wat er volgens hem of haar goed gaat of beter kan. Het kind kan tenslotte zelf 
het beste vertellen wat hij denkt en voelt. Met deze proef willen we onderzoeken wat het effect 
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zal zijn op de betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces. De bedoeling is dat we 
dit soort gesprekken ook gaan voeren met de kinderen van de groepen 6 en 7.  

 
Op schoolniveau zijn we druk in de weer met de volgende activiteiten. Natuurlijk de 
organisatie van het Lustrum, ons 25-jarig bestaan. In de week van 9 april organiseren wij een 
feestweek waarbij dinsdag 10 april het hoogtepunt moet plaatsvinden: het ridderfestijn in het 
Amsterdamse Bos. U bent daarover reeds geïnformeerd via DigiDuif; de oproep geldt nog 
steeds voor ouders die de kinderen willen begeleiden bij het fietsen naar het bos (bovenbouw) 
of de kinderen willen rijden met de auto (groepen 1 t/m 5), opbouwen en afbreken van de 
spellen en begeleiden van de spellen en groepjes (daarvoor zijn ongeveer 140 vrijwilligers 
nodig!). Wij hopen dat we op u kunnen rekenen zodat de dag op een verantwoorde manier 
kan plaatsvinden.  
Muzikaal zullen wij die week ook flink uitpakken; de Muziekschool zal lessen op school 
verzorgen die te maken hebben met de Middeleeuwen (muziek, dans en 
muziekinstrumenten). Bovendien gaan de juffen en meesters in de klas zelf aan de slag om 
hun wekelijkse lesprogramma “om te bouwen” in het teken van deze bijzondere historische 
periode. Het moet een onvergetelijke week worden……en daar hebben we u bij nodig! 

 
Half maart vindt de actie Bag2School plaats op school. Bent u al tweedehands kleding aan het 
verzamelen? Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie 
door de Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw 
kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. 
Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld 
mag worden, www.bag2school.nl. U vindt op deze site meer informatie over hoe de 
inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. De informatiebrief volgt via 
DigiDuif.  

 
De medezeggenschapsraad komt regelmatig bijeen. Deze raad, in de wandelgangen MR 
genoemd, is met recht één van onze steunpilaren op school. De MR vertegenwoordigt de 
belangen van ouders en personeel van kbs De Triangel. De MR bestaat uit acht personen. 
Vier leden vertegenwoordigen de ouders van de school, vier leden vertegenwoordigen het 
personeel van de school. U vindt de notulen van iedere vergadering terug op de website: 
https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggenschapsraad 
 
We zijn volop aan het leren. Dat bent u van ons gewend. Maar na schooltijd gebeurt er ook 
van alles op onze school. De (vervolg)cursus schaken is in volle gang. Op dinsdagmiddag 
“vliegen” de muzieknoten door het hoofdgebouw want de kinderen van de blazersklas zijn dan 
aan het repeteren. 
Naast de dagelijkse vakken, taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen, geven de juffen en 
meesters ook iedere 5 á 6 weken katecheseles en de Kanjertraining. Onze kinderen vinden 
dat enorm boeiende momenten in het schooljaar.  

 
Wetenschap en Techniek zijn inmiddels ook een vaste plek aan het veroveren op onze 
school. Jaarlijks organiseren wij een Shell-dag voor de groepen 7. Op onze school staan 120 
leskisten die horen bij het uitleenbureau van de Technotheek Onderwijsgroep Amstelland. 
Leerkrachten van alle scholen binnen de onderwijsgroep kunnen via een site leskisten huren 
die verspreid worden vanuit de Technotheek op onze school. En, last but not least: ook dit 
schooljaar bieden wij onze kinderen van de groepen 3 t/m 8 de naschoolse wetenschap & 
techniek cursus van MadScience. Half maart worden Science shows opgevoerd in het 
amfitheater om kinderen wetenschappelijk en technisch “op te warmen”. De naschoolse 
cursusmomenten starten voor de opgegeven kinderen van de groepen 3 en 4 op dinsdag 17 
april (laatste cursusdag is 5 juni) en voor de kinderen van 5 t/m 8 op dinsdag 12 juni (laatste 
cursusdag is 17 juli). De inschrijfformulieren worden uitgedeeld na de genoemde shows.  
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Kortom, onze school is volop in beweging en de organisatorische en educatieve 
ontwikkelingen gaan voort. Via onze maandelijkse nieuwsbrief, die u kunt terugvinden op onze 
website, ook in het Engels, hopen wij u daarvan zoveel mogelijk op de hoogte te houden. 
Mocht u vragen hebben dan horen wij het graag. 

 
Namens het team een hartelijke groet, 

 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
In januari 2018 zijn de volgende kinderen bij ons op 
school gekomen: 
 
Benjamin Yelkenci             1/2G 
Sebastian Kwiatkowski          1/2A 
Nikki de Knegt                        1/2D 
Adam Boulahrouz                  1/2C 
Fenna van Holten                     3B 
Yovannah Plankman                5B 
Shanaya Kapoor                    1/2E 
Ichika Shirasu                        1/2G 
Aryan Singha Mahapatra      1/2H 
Arseniy Groeneveld               1/2E 
 
Wij wensen jullie een fijne, leerzame tijd op onze 
school.  

 
Belangrijke data voor uw agenda 
 
De komende periode, tot de meivakantie, zijn de 
volgende dagen extra vrij voor de kinderen: 
 
- vrijdag 23 februari 2018. De voorjaarsvakantie start 
op maandag 26 februari en duurt tot en met vrijdag 2 
maart; 
- vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag; 
- vrijdag 27 april, Koningsdag. De meivakantie start 
dan op maandag 30 april en duurt tot en met vrijdag 
11 mei. 
 
Deze vrije dagen kunt u ook vinden op de DigiDuif-
kalender. 
 
 

Speciale aandacht voor: 
 
Deurenbeleid op onze school: het hoofdgebouw 
en de dependance 
 
Op het hoofdgebouw gaan om 8:20 de deuren open. 
U heeft dan 10 minuten de tijd om uw kind naar de 
klas te brengen. Om 8:30 sluiten de deuren, behalve 
die van de hoofdingang (tussen het kantoor van 
Nancy en Belinda). Alle andere deuren zijn dan 
gesloten voor inkomend en uitgaand publiek. Wij zijn 
hier streng op omdat wij niet willen dat deuren 
ongecontroleerd open staan. Jan-en-alle-man kan 
dan zomaar onze school binnenkomen en dat is niet 
veilig.  
Bij de hoofdingang moeten mensen na 8:30 eerst 
aanbellen. Wij zien dan op de intercom wie er voor 
de deur staat en dan doen we pas open. U bent dan 
meer dan welkom! 
 

Sponsorkliks.com 
 
Moet u nog een bestelling plaatsen bij Bol.com of 
Booking.com? Doet u dat dan via: sponsorkliks.com: 
 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?cl
ub=8313 
 
Onze school ontvangt dan een stukje commissie dat 
wij zullen opsparen om uit te geven aan een 
speciaal doel.  
 
Voedingsbeleid 
 
Wat een kind eet, is natuurlijk de 
verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. 
Onze school ziet het echter ook als taak om bij te 
dragen aan een gezonde leefstijl en de ouders 
hierover te informeren. Leest u verder op: 
 
https://detriangel.net/wp-
content/uploads/Voedingsbeleid.pdf 
 
 
 
 
 

 

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  

 
 

De volgende informatiebrief wordt op  
donderdag (!) 

22 februari 2018 verstuurd.  
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