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Beste ouders/verzorgers,  
 
De lente is weer in het land! De temperatuur wordt weer aangenaam en de natuur is 
weer volop bezig te bloeien. ’s Ochtends word je wakker met het geluid van de 
vogels. Een heerlijke tijd met langer licht. Geniet ervan! 
 
Ook een schoolorganisatie moet de weergoden tevredenstellen bij alles wat buiten 
georganiseerd moet worden. Zo hopen we dan ook dat het weer op 10 april, de dag 
van het grote ridderspektakel in het Amsterdamse Bos, terrein Arena, zonnig 
meewerkt. Dagelijks houdt de Lustrum-commissie de site weer online goed in de 
gaten. De vooruitzichten zijn redelijk tot goed. Duimen maar! 
Voor een verantwoord verloop van het feest in het bos doen wij de volgende oproep 
ten behoeve van uw agenda: 
 
De commissie is nu druk bezig de vrijwilligers die zich reeds hebben aangemeld te 
verdelen over de uitgezette spelletjes (7 circuits / ieder circuit heeft 10 spelletjes) en 
de reeds gemaakte groepjes (70 groepen / maximaal 10 à 12 kinderen per groep).  
Deze vrijwillgers als begeleiders van een spel of groepje 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. 
 
Nog meer Lustrum nieuws:  
 
Zoals gemeld in het DigiDuif bericht van zaterdag 17 maart: de kinderen van de 

groepen 1 t/m 5 worden op 10 april in 1x ’s ochtends gebracht en ’s middags gehaald door de 
busorganisatie Bovo Tours. 10 bussen zullen de 20 groepen van het hoofdgebouw vervoeren. 
Het defintieve busschema volgt zo snel mogelijk. De ouders die zich hadden opgegeven om 
vervoer aan te bieden, zijn dus niet meer nodig. De kinderen van de groepen 6-7-8 gaan op 
de fiets naar het Amsterdamse Bos. Tijdens die rit zorgt de school dat bij een aantal 
knelpunten ouders staan om de kinderen veilig verder te helpen in het verkeer. Voor alle 
vrijwilligers die op 10 april met de auto naar het Amsterdamse Bos/terrein Arena komen, zorgt 
de school voor verkeersregelaars op parkeerplaats Emmakade (bereikbaar vanaf de ingang 
van het Amsterdamse Bos aan de Amstelveenseweg, ter hoogte van de FrietFabriek/café 
Anno 1890). Om grote drukte te voorkomen, verzoeken wij u zo veel mogelijk met elkaar mee 
te rijden. Op het terrein worden 15 toiletgroepen geplaatst, een spantent van 15 x 40 meter 
(vergunningsaanvraag is in behandeling door de gemeente) en een centrale EHBO-post, 
permanent bemand. De kinderen van de groepen 1-2 krijgen een eigen veld toegewezen om 
hun spelletjes te doen. Dit kleinere veld is naast het grote terrein bestemd voor de groepen 3 
t/m 8. Kortom, een hele organisatie.  
De feestweek wordt op 9 april geopend met het hijsen van een echte riddervlag ontworpen 
door een leerling van onze school. De kinderen zullen de school een nieuw schoollied 
aanbieden, begeleid met echte triangels. Het lied is speciaal gecomponeerd door de 
medewerkers van de Muziekschool Amstelveen. Onze directeur, Guus van Weezenbeek, zal 
een korte toespraak houden. En waar feest is, hoort een gebakje; de kinderen zullen op 9 april 
getrakteerd worden op een klein gebakje.  
Woensdag en donderdag zullen de kinderen, per jaargroep, muziekles krijgen rond het thema 
Ridders en Kastelen. De Muziekschool Amstelveen zorgt voor de invulling van deze twee 
dagen. Vrijdag wordt de week in de groep afgesloten.  
Wij hopen dat het een onvergetelijke week wordt die nog lang herinnerd zal worden door de 
kinderen en personeel van onze school en alle vrijwilligers.  
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We moeten niet vergeten dat dit ook de periode is van het paasfeest. 29 maart vond ons 
traditionele paasontbijt plaats op school. 30 maart is het Goede Vrijdag, de dag dat Jezus 
Christus is gekruisigd. Eerst paasdag, 1 april, vieren we Zijn herrijzenis. Meester Hans heeft 
de afgelopen periode in alle groepen het verhaal verteld dat hoort bij dit bijzondere feest. 
Bovendien zijn op school de prachtigste werkjes te vinden gerelateerd aan dit thema.  
 
De week na de voorjaarsvakantie zijn juf Miranda, meester Theo en juf Evelien op bezoek 
geweest in Suriname. Verder in deze informatiebrief kunt u daarover een kort verslag lezen 
geschreven door juf Miranda.  
 
Op 14 maart was de school gesloten omdat in deze regio gestaakt werd door het 
onderwijzend personeel. Er is al heel wat toegezegd door de regering Rutte III maar het is nog 
lang niet voldoende. We zijn nu benieuwd naar politieke vervolgstappen. We wachten af.  
 
In de avond van 21 maart heeft een ouderforum plaatsgevonden in het amfitheater. Het thema 
van de avond was: oudercommunicatie – ouderparticipatie - ouderbetrokkenheid. Met de input 
van ouders en de input van leerkrachten willen we een gedeelde visie op deze drie 
onderdelen formuleren. U zult hierover in latere nieuwsbrieven verder geïnformeerd worden.  
De organisatoren, juf Simone en meester Theo, en de deelnemende ouders vonden de avond 
zeer insprirend. Ouders, dank voor jullie bijdrage! 
 
De afgelopen periode heeft u ook een gesprek kunnen voeren met de leerkracht van uw zoon 
en/of dochter over het tweede rapport. De leerkrachten vinden dit altijd bijzondere momenten 
omdat ze u dan tijdens dit gesprek op de hoogte kunnen brengen van de cognitieve 
vorderingen en sociaal en emotionele ontwikkelingen van uw kind. Mocht u de leerkracht nog 
op een ander moment willen spreken dan kunt u met hem/haar altijd een afspraak maken ná 
schooltijd. Het is goed om elkaar op de hoogte te houden ten behoeve van het welbevinden 
van het kind. Per slot van rekening moeten we het samen doen!  
 
MadScience is ook weer op school geweest met twee voorstellingen in het Amfitheater. Is uw 
kind enthousiast? Dan kunt u hem/haar opgeven via de website van MadScience: 
www.nederland.madscience.org tot 2 april. Wees er snel bij. De data van de naschoolse 
activiteiten vindt u verderop in de nieuwsbrief.  
 
De komende periode, tot de meivakantie, wordt bepaald door twee belangrijke activiteiten: het 
Lustrum-feest én het maken van de cito-eindtoets door de kinderen van groep 8. Iedereen 
wenst onze oudste kinderen heel veel succes toe bij deze volgende stap op weg naar de 
middelbare school! Doe je best! 
 
Namens het team een hartelijke groet en fijne paasdagen toegewenst. 

 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nederland.madscience.org/
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Nieuwe leerlingen 
 
In maart 2018 zijn de volgende kinderen bij ons op 
school gekomen: 
 
Finn Houtkamp        1/2A  
Alexander Westera  1/2H  
Eda Özdemir            3A  
Tygo Wennekers     1/2G  
Selihom Kidane       1/2C  
Amisth Mathur          1/2D  
Luna Spit                  1/2B 
 
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 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. 
 

Zou u leerkracht willen worden in het 
basisonderwijs? Het mooiste vak ter wereld! 
 
Nieuwsgierig of werken in het onderwijs wat voor u 
is? Wilt u ook een bijdrage leveren aan goed 
onderwijs aan onze kinderen? Wilt u meer weten 
over de mogelijkheden om in te kunnen stromen en 
als leerkracht aan de slag te gaan? 
Zoals u allen weet, is in korte tijd een lerarentekort 
ontstaan in Nederland. Dit geldt ook voor 
Onderwijsgroep Amstelland, het bestuur waar de 
school van uw kinderen onderdeel van uitmaakt.  
Om die reden zijn mogelijkheden gecreëerd voor 
omscholing tot leraar in het basisonderwijs door 
middel van een zij-instroom traject. De overheid 
heeft hiervoor subsidiemogelijkheden beschikbaar 
gesteld, zodat u vanuit een vorige baan direct in een 
betaalde baan in het basisonderwijs kunt stappen, 
en ook de  opleidingskosten worden vanuit deze 
subsidie betaald. 
Voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het zij-
instroomtraject is dat u beschikt over een afgeronde 
HBO of WO opleiding.  
 
Maakt dit u nieuwsgierig? 
 
Op donderdag 19 april om 19.45 uur organiseert 
Onderwijsgroep Amstelland een voorlichtingsavond 
om u meer te vertellen over de mogelijkheden.  

 
Locatie: 
 
Karel Eykmanschool 
Jane Addamslaan 13, 1187 DA Amstelveen. 
Tel:020-6419998. 
 
Programma: 
 
19.45 uur   inloop 
20.00 uur  welkom en informatie over het zij- 
  instromerstraject 
20.30 uur speeddate met ervaren leerkrachten 
20.45 uur afsluitende vragenronde 
 
U kunt zich voor deze avond aanmelden door een 
mail te sturen naar: w.vandrunen@ogamstelland.nl 
Tijdens de avond is het mogelijk om uzelf aan te 
melden voor een oriëntatie-traject, zodat u een goed 
beeld krijgt van wat het werken in het onderwijs 
inhoudt. 
 
• Kunt u niet op deze datum en bent u wel 
geïnteresseerd?  
• Bent u wel in het bezit van een PABO diploma en 
heeft u interesse om als herintreder terug te keren in 
het onderwijs? Dan spreken wij u graag op een 
ander moment. Stuur dan ook een mail naar 
w.vandrunen@ogamstelland.nl 
 

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.   
 

MR 
 
De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt, 
mede namens u, de belangen van de ouders en het 
personeel van de Triangel. De MR bestaat uit acht 
leden.  
 
Namens de ouders zijn dit; 
Anneke Lodder (voorzitter, kinderen in groep 5C en 
7B) 
Peter Schadae (kinderen in groep 5D, 7C en 8A) 
Marjolein Veldhoven (kinderen in groep 1D, 4A en 
6C) 
Odiel Vellenga-Wassenaar (kinderen in groep 3D, 
5D en 8B) 
 
Namens het personeel zijn dit; 
 
Lia van Santen (groep 3B) 

mailto:w.vandrunen@ogamstelland.nl
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Astrid Hoffscholte (groep 4A) 
Koen Tuinte (groep 4C) 
Femke Keers (groep 5D) 
 
Circa 10 keer per jaar vergaderen wij (deels) samen 
met de directie en denken en adviseren wij mee over 
zaken als aanstelling van nieuw personeel, de 
formatie voor het volgend schooljaar, de begroting, 
de cao, actualiseren van protocollen etcetera. De 
notulen van deze vergaderingen en meer informatie 
over de MR zijn terug te vinden op 
https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggensch
apsraad/ 
 
Zijn er zaken die u graag op de agenda van de MR 
zou willen zien? Neem dan vooral contact met ons 
op via mr@detriangel.net of spreek één van ons 
aan! 
 
Het jaarverslag van de MR 2016-2017: zie apart 
DigiDuif bericht. 
 

Jeroen Stokman winnaar 23e 
Triangelschaaktoernooi! 
 
Het 23e Triangelschaaktoernooi ging dit jaar van 
start met 28 deelnemers! Verdeeld over 4 poules 
van 7 schakers uit de groepen 5 t/m 8 werden de 
voorrondes gespeeld om een zo goed mogelijke 
uitgangspositie voor de grote finale te krijgen. 
Helaas werd dit kampioenschap geteisterd door veel 
afzeggingen waardoor zelfs al gespeelde partijen 
vervielen. 
Maandag 5 maart werden de finalewedstrijden 
gespeeld. De spanning was natuurlijk te snijden! Op 
alle borden werd op het scherpst van de snede 
gespeeld. Cadeautjes werden niet uitgedeeld. 
Jeroen en Maurijn speelden een prima partij. 
Volgens kenners behaalde Maurijn licht voordeel, 
maar met een prima aanval wist Jeroen de koning 
van Maurijn met zijn dame schaakmat te zetten. 
Maurijn was de eerste die Jeroen sportief met zijn 
overwinning feliciteerde. 
In de strijd om de derde plek zegevierde Ben 
Schneider over clubgenoot Bryan Lauw. 
In de kleine finalepoule moest een echte 
beslissingspartij gespeeld worden. Sarya en Jarit 
hadden beiden evenveel punten gehaald. En dus 
moest een extra partij de beslissing brengen. Sarya 
bleek uiteindelijk de sterkste van de twee en werd zo 
dus winnaar van haar poule. 
In de andere kleine finalepoule wist Gijs Velleman 
alle partijen te winnen en eindigde zo ongeslagen 
bovenaan. 
 
 
 

Dinsdag 6 maart was de prijsuitreiking door meester 
Guus en konden alle aanwezige schakers hun dik 
verdiende diploma, medailles en bekers in ontvangst 
nemen. 
 

Een bezoek aan Suriname: een kort verslag 
 
De week na de voorjaarsvakantie zijn we met 3 
personeelsleden van de Triangel naar Suriname 
geweest. We vergezelden een team medici dat het 
"Viruskenner-project" op verschillende scholen 
wereldwijd begeleidt. Op de Triangel werken de 
kinderen van groep 8 ook jaarlijks aan het project. 
We kregen de kans om in Paramaribo een kijkje te 
nemen bij de scholen aldaar. We hebben 3 scholen 
bezocht om de eindpresentaties van de kinderen te 
bekijken en te jureren. Ook hebben we op onze 
zusterschool Peu-et-Content- school een rondleiding 
gekregen. We hebben gezien hoe de, door de 
kinderen van de Triangel gesponsorde, 
speeltoestellen enthousiast gebruikt worden. Ook 
hebben we gezien hoe deze scholen in Paramaribo 
met weinig middelen dezelfde doelen nastreven als 
wij in Nederland. We gaan nu bekijken hoe we deze 
school ondersteuning kunnen blijven geven. 
 
Evelien Hermanns, Theo Bestman en Miranda Roest 
 

MadScience komt weer naar onze school 
 
Op vrijdag 16 maart en maandag 19 maart heeft de 
organisatie MadScience weer twee fantastische 
shows georganiseerd voor de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8. Vanaf nu tot 2 april kunt u uw kind 
opgeven voor de naschoolse wetenschap&techniek 
activiteiten op onze school. U kunt dit doen via de 
website: www.nederland.madscience.org 
 
Nà 2 april 2018 worden de inschrijvingen verwerkt 
en krijgen de ouders via de organisatie MadScience 
bericht en ontvangt de school de definitieve 
deelnemerslijst. 
 
De dinsdagen dat de naschoolse activiteiten 
plaatsvinden zijn: 
 
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 
 

https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggenschapsraad/
https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggenschapsraad/
http://www.nederland.madscience.org/
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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. 
 

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 (!) 

26 april 2018 verstuurd.  
 
 

Een fijn paasfeest toegewenst! 
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