
katholieke basisschool

  

Hoofdgebouw 

Zeelandiahoeve 7 

1187 KR Amstelveen 

Tel. 020-645 3825  

Dependance 

Jane Addamslaan 13 

1187 DA Amstelveen 

Tel. 020-640 8706  

 

 

 

 

 

 

 

info@detriangel.net 

www.detriangel.net 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
De maandelijkse informatiebrief is ervoor om u zo goed mogelijk te informeren over 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden de afgelopen 4 weken, zaken die nu 
onze aandacht hebben en belangrijke activiteiten die zullen plaatsvinden en waarbij 
wij vaak uw hulp vragen. Het “bruggetje” is nu goed te maken naar het 
Ridderspektakel op 10 april in het Amsterdamse Bos dat wij organiseren in het kader 
van ons 25-jarig bestaan. 
 
In eerdere (nieuws)brieven bent u reeds geïnformeerd over het grote Ridderspektakel 
in het Amsterdamse Bos op 10 april. Die dag zullen op het terrein de Arena, naast de 
manege, 7 circuits uitgezet worden met ieder 10 spelletjes met het thema Ridders en 
Kastelen. Voor de kleuters is het kleine veldje gereserveerd waarop zij hun spelletjes, 
met begeleiding, doen. Voor een verantwoord verloop van de dag hebben wij op het 
Arena-terrein 70 vrijwilligers nodig die de spelletjes begeleiden en 70 vrijwilligers die 
groepjes ondersteunen. Wij doen dus nogmaals een dringend verzoek: wij zoeken 
voor die dag papa’s, mama’s, verzorgers, opa’s, oma’s, en/of buren die graag willen 
meehelpen. Bovendien moeten alle (!) kinderen van het hoofdgebouw, groepen 1 t/m 
5, met auto’s vervoerd worden naar het terrein in het Amsterdamse Bos. Een 
behoorlijke logistieke operatie. Ook daarbij hebben wij uw hulp nodig. De groepen 6 
t/m 8 zullen, onder begeleiding, op de fiets gaan.  
Geef u svp op om die dag te helpen op het terrein en/of de kinderen te vervoeren. De 
teller voor de begeleiding van spelletjes en groepjes staat nu op: ongeveer 120 
vrijwilligers. U kunt zich aanmelden bij: meester Theo, theo.bestman@detriangel.net. 
Dank u wel, namens het team én namens de kinderen. Het moet een onvergetelijke 
dag worden.  

De vrijwillgers die zich hebben aangemeld voor de begeleiding van een spel of een groep 
kinderen worden bij deze uitgenodigd om op maandag 9 april de briefing bij te wonen in het 
Amfitheater in het hoofdgebouw. We starten die avond om 20:00. Tot 21:30 krijgt u uitleg bij 
het spektakel van de volgende dag door leden van de organisatie Ridders op School. Tot dan! 
 
De afgelopen periode werd ook onze school getroffen door de griepepidemie. Ook veel 
leerkrachten zijn ziek geworden. Gelukkig konden wij de vervanging van deze juffen en 
meesters intern oplossen met bekende gezichten voor de kinderen. Wij streven naar 
continuïteit; als het echt niet kan verdelen wij de groep. Wij proberen u zo veel mogelijk op tijd 
te informeren via DigiDuif over de actie bij de vervanging van een zieke leerkracht. Wij danken 
u voor het begrip! 
 
De kinderen van groep 3 hebben hun letterdiploma gekregen. Zij waren enorm trots maar ook 
wij vinden het ook een fantastische prestatie dat die 6 en 7-jarigen de klinkers, medeklinkers 
en tweeteken klanken (ui – oe – ei – au - ou) in een sneltreinvaart hebben geleerd. En ze 
kunnen lezen! Toch ieder schooljaar weer een wonder.    
 
De toetsen voor het leerlingvolgsysteem (LVS) zijn door de kinderen gemaakt en digitaal 
ingevoerd door de leerkrachten. De komende weken zullen ingezet worden om de uitslagen 
grondig te analyseren. Vervolgens zullen de leerkrachten de vraag stellen: wat heeft mijn 
groep nodig? Met het antwoord op die vraag worden de lessen, per vak, goed voorbereid en 
zo effectief mogelijk gegeven. Op die manier krijgt ieder kind het onderwijs dat hij of zij het 
meest nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Op deze manier geven wij invulling aan 
Passend Onderwijs.  
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Vlak voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van de groepen 1/2 hun rapport 
ontvangen. Aansluitend daarop vonden de rapportgesprekken plaats met de 
ouders/verzorgers van onze jongste leerlingen. Toch altijd weer spannend zo’n gesprek want 
de terechte vraag die gesteld wordt, is natuurlijk: hoe doet ons kind het op school? 
 
14 februari is in de Annakerk een bijeenkomst georganiseerd voor allen die betrokken zijn bij 
het onderwijs van de Onderwijsgroep Amstelland; leerkrachten van de scholen binnen de 
onderwijsgroep, leden van de medezeggenschapsraden van deze scholen, leden van de raad 
van toezicht, raadsleden van de gemeente Amstelveen, én ouders/verzorgers konden die dag 
meepraten over de invulling van de strategische agenda voor de komende jaren. De discussie 
werd opgang gebracht door de stadsdichter van Amstelveen en Jan Rotmans, hoogleraar 
“transitiekunde” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als u aanwezig was, danken wij u 
voor uw waardevolle bijdage. U zult geïnformeerd worden over het vervolg.  
 
Op 14 maart zal de school waarschijnlijk gesloten zijn omdat in deze regio gestaakt wordt 
door het onderwijzend personeel. Er is al heel wat toegezegd door de regering Rutte III maar 
het is nog lang niet voldoende. Via DigiDuif berichten houden wij u op de hoogte.  
 
Op onze school krijgen de vakken wetenschap en techniek heel voorzichtig een plek op het 
weekrooster. In de groepen 4 en 5 zijn circuits uitgezet waarin deze vakken een belangrijk 
onderdeel waren; leerkrachten hebben leskisten gehuurd bij de Technotheek van de 
Onderwijsgroep Amstelland (zie: www.technotheekamstelland.nl). Deze kisten kunnen in 
tweetallen uitgevoerd worden en hebben uiteenlopende thema’s. Kijkt u eens op de 
genoemde site.  
Mad Science komt ook weer naar school. Op vrijdag 16 maart en maandag 19 maart worden 
weer fantastische shows georganiseerd op school. De kinderen worden dan ruim een half uur 
enthousiast gemaakt om zich daarna op te geven voor de naschoolse wetenschaps- en 
techniekcursus. Voor de exacte data vraag ik u verder te lezen.  
 
Op 7 februari zou op school, in de avond, een ouderforum hebben plaatsgevonden in het 
amfitheater. Omdat een aantal ouders had afgezet hebben we de avond verplaatst naar 
dinsdag 21 maart. Het thema van de avond is: oudercommunicatie – ouderparticipatie - 
ouderbetrokkenheid. Met de input van ouders en de input van leerkrachten willen we een 
gedeelde visie op deze drie onderdelen formuleren. Wilt u meedoen met het gesprek dan kunt 
u zich opgeven bij meester Theo, theo.bestman@detriangel.net. Dank u wel.  
 
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de ouder-kinder coach op onze school.  
 
De laatste, toch wel belangrijke mededeling is: voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij in 
de groepen 1/2 nog maar een beperkt aantal plaatsen vrij voor inschrijving. Wij vragen u 
daarom snel in te schrijven. Broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten 
maar nog niet zijn ingeschreven, krijgen voorrang bij inschrijving.  
 
U leest dat onze school volop in beweging is en de organisatorische en educatieve 
ontwikkelingen gaan voort. Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dat graag. Morgen 
start de voorjaarsvakantie. Wij wensen u een fijne week toe en zien u weer graag op maandag 
5 maart. Tot dan.  
 
Namens het team een hartelijke groet, 

 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
In februari 2018 zijn de volgende kinderen bij ons op 
school gekomen: 
 
Dante Herring             1/2F      
Benjamin Prins           1/2A     
Mira Turan                  1/2C     
Aiden Lontoh              1/2H     
Vladislav Leskov        5B        
Makin el Hadji             1/2G     
Oscar de Hertog         1/2D     
Simran Singh              1/2B     
Sathwik Koneru          1/2C   
 
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. 
 

De wet op privacy 
 
De wet op privacy verbiedt scholen om groepslijsten 
met NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats) te 
verspreiden. Wij verzoeken ouders/verzorgers dan 
ook deze informatie onderling uit te wisselen. Dank u 
wel.   
 

Informatie over de rol van de ouder-kind coach 
in het basisonderwijs Aalsmeer en Amstelveen 
 
Vanaf 2018 krijgen jeugdhulpverleners (vanaf nu : 
JHV) er in Aalsmeer en Amstelveen een taak bij: 
ouder- kind coach op de basisscholen. De huidige 
functie schoolmaatschappelijk werk (SMW) wordt 
geïntegreerd in de functie JHV en de taken horend 
bij deze functie worden overgenomen door JHV van 
de gemeente. 
Uit pilots op een aantal basisscholen is gebleken dat 
er op deze wijze een laagdrempelige toegang tot 
zorg ontstaat. De JHV is zichtbaar een dagdeel per 
week aanwezig in de school, waardoor ouders en 
intern begeleiders direct bij de JHV terecht kunnen 

met hun hulpvraag. JHV heeft een adviserende en 
ondersteunende rol. Door direct contact te kunnen 
leggen is een snellere toeleiding naar hulpverlening 
mogelijk. De JHV kan zelf hulp bieden of direct 
doorverwijzen naar specialistische hulp door het 
afgeven van een beschikking. 
 
Uit de pilots is gebleken dat deze nieuwe werkwijze 
in het begin veel extra hulp- en zorgvragen zal 
opleveren. Deze zal de JHV-er samen met de 
scholen zo snel en adequaat mogelijk 
beantwoorden, maar door de vele taken kan dit 
soms wat vertraging oplopen. Hier zal de JHV-er 
samen met de school een oplossing voor proberen 
te vinden. Wij vragen uw begrip. 
Wat doet de jeugdhulpverlener/ouder-kind coach? 
Een paar punten: 
 
• JHV is er voor ouders, kind en gezin en daarnaast 
ter ondersteuning van de school 
• JHV kan ouders en school adviseren 
• JHV kan altijd met ouders in gesprek, ook zonder 
ingevuld en ondertekend perspectiefplan. Als 
ouders/gezin openstaan voor hulp kan alsnog een 
perspectiefplan worden ingevuld 
 
Wat doet de jeugdhulpverlener/ouder-coach niet? 
Een paar punten: 
 
• zonder toestemming van ouders met kinderen in 
gesprek gaan (JHV is geen vertrouwenspersoon) 
• JHV belt niet op verzoek van school naar ouders, 
ouders zetten waar mogelijk zelf de stap naar de 
JHV-er; sommige ouders hebben hier hulp bij nodig 
van bijv. leerkracht, intern begeleider of door het 
voeren van een oriënterend gesprek met partners 
waar ouders vertrouwen in hebben 
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MadScience komt weer naar onze school 
 
Naschoolse wetenschaps- en techniekcursus:  
 
op de dinsdag: 
 
kinderen die op school in groep 3 & 4 zitten:  
 
Starttijd: 15:15  
 
Dag 1: 17-4-2018 
Dag 2: 24-4-2018 
Dag 3: 15-5-2018 
Dag 4: 22-5-2018  
Dag 5: 29-5-2018 
Dag 6: 05-6-2018 
 
kinderen die op school in groep 5 t/m 8 zitten. 
 
Starttijd: 15:25 
 
Dag 1: 12-6-2018 
Dag 2: 19-6-2018 
Dag 3: 26-6-2018 
Dag 4: 03-7-2018 
Dag 5: 10-7-2018 
Dag 6: 17-7-2018 
 
De lessen duren een uur. 
 
Na de shows van 16 en 19 maart kunnen ouders 
hun kind tot 2 april 2018 inschrijven voor de cursus, 
via de website: www.nederland.madscience.org. 
 Op het inschrijfformulier dat de kinderen mee naar 
huis krijgen staat alle informatie. Nà 2 april 2018 
worden de inschrijvingen verwerkt en krijgen de 
ouders van de organisatie MadScience bericht en 
ontvangt de school de definitieve deelnemerslijst. 
 

Nieuws van de Urbanusparochie – een 
oproep -  
 
Beste ouders van De Triangel, 
 
Iedereen in Amstelveen kent de mooie Urbanuskerk 
in Bovenkerk, aan de rand van het Amsterdamse 
Bos. De kerk moet het, voor haar activiteiten in deze 
tijd, vooral hebben van de inzet van vrijwilligers. 
Denk daarbij aan de verspreiding van het 
parochieblad, begeleiding van kinderen, de 
organisatie van activiteiten en diverse bestuurlijke en 
organisatorische werkzaamheden.  
De huidige generatie vrijwilligers begint inmiddels 
behoorlijk te vergrijzen. Wanneer wij willen dat onze 
kinderen kunnen blijven opgroeien met een 
bloeiende kerk waarin wij de katholieke traditie 

kunnen doorgeven, is het noodzakelijk dat onze 
eigen generatie langzaam maar zeker het stokje 
over gaat pakken. 
Om die reden kom ik graag in contact met ouders 
die zich zouden willen inzetten voor de kerk. Er 
bestaan allerlei mogelijkheden die meer of minder 
tijd kosten.  
Neem gerust geheel vrijblijvend contact met mij op 
via rwibier@yahoo.com of 06-539 77 232, voor 
vragen, gedachten en liefst natuurlijk met de 
bereidheid een bijdrage te leveren. 
Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat 
behouden kan blijven wat wij waardevol vinden.  
Bij voorbaat hartelijk dank!  
 
Beste groet, 
 
Reinout Wibier, voorzitter locatieraad Urbanuskerk 
Bovenkerk en vader van Merel (groep 3) en Madelief 
(groep 1). 
 

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.  
 
 
 

 
 

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 (!) 

29 maart 2018 verstuurd.  
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