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Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat een fantastische lustrumweek hebben we achter de rug! De week van 9 april tot 
en met 13 april stond volop in het teken van het 25-jarig bestaan van de school. Het 
hoogtepunt daarbij was wel het grote ridderspektakel in het Amsterdamse Bos op 10 
april. De avond van tevoren werden alle vrijwilligers, op een zeer enthousiaste manier 
(bijna cabaret-achtig), op de hoogte gebracht van de activiteiten voor de volgende 
dag. En op 10 april was het dan zover: 10 bussen met ongeveer 500 leerlingen, meer 
dan 250 fietsers, ruim 140 vrijwilligers, 15 wc-dixies op het terrein, een megatent van 
15 x 40 mtr en 70 groepen kinderen die twee uur lang bezig waren met 
ridderspelletjes. De dag werd afgesloten met een waar riddertoernooi; ridder Rode 
Roderick tegen ridder Witte Wilhelm. Let wel: de voornaamste “ridder” die dag was 
toch wel: het weer! Geen spatje regen, een stralende zon en een heerlijke 
temperatuur. Kortom, een dag die niet snel vergeten zal worden door bijna 1.000 
deelnemers!  
Ook onze muzikale partner, de Muziekschool Amstelveen, heeft een behoorlijke steen 
bijgedragen aan het welslagen van deze week; medewerkers van deze school 
hebben ons splinternieuwe schoollied geschreven en ze hebben gezorgd voor een 
prachtig dans - muziek – en zangprogramma op woensdag en donderdag voor alle 
groepen. Ook bij deze activiteiten stond het thema ridders en kastelen centraal. 
Bovendien werd de feestweek smakelijk opgevrolijkt met een traktatie voor de 
medewerkers en de leerlingen.  
Het was wel duidelijk: deze bijzondere week stond in het teken van saamhorigheid; 
ondanks de grootte, alles met elkaar! En dat gaf een zeer tevreden gevoel! Iedereen, 
heel hartelijk dank voor de bijdrage aan het welslagen van dit onvergetelijke feest. Op 
naar de 30 jaar! 

 
In de nieuwsbrief van maart 2018 zijn we vergeten iets te schrijven over de Grote Rekendag 
die heeft plaatsgevonden op onze school op woensdag 28 maart. Het thema van deze 16e 
editie was ‘De school als pakhuis’. Kinderen uit groep 1 t/m 8 gingen systematisch nadenken 
tijdens activiteiten zoals: inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. Het doel is om 
kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de 
rest van het schooljaar profijt van hebben. En nog belangrijker: het maakt rekenen leuk! 
 
De groepen 3 hebben zich de afgelopen periode verdienstelijk gemaakt voor de omgeving; de 
kinderen hebben op 22 maart zwerfafval verzameld rondom het hoofdgebouw. Onder 
begeleiding hebben ze met prikstokken, handschoenen en vuilniszakken de buurt heel wat 
schoner gemaakt. Nu hopen zij dat dat zo blijft. Helpt u daarbij een handje mee? Dank u wel. 
 
Het team van onze school heeft op 6 april stilgestaan bij het verlies van onze collega Martine 
Dirks die op 21 oktober 2017 is overleden; in aanwezigheid van Martine’s nabestaanden 
hebben haar kinderen in de tuin van het hoofdgebouw een boom geplant als aandenken aan 
deze fantastische collega. Een blijvende herinnering in het groen.  
 
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 hun cito eindtoets gemaakt. Deze drie 
spannende dagen werden afgesloten met een grandioos eindfeest op donderdag 19 april. Het 
thema van het feest was: een reis rond de wereld. De kinderen waren verkleed als een burger 
uit een willekeurig land. De volgende etappe op weg naar hun afscheid van de basisschool is: 
het kamp in juni. Veel plezier bij alle voorbereidingen! We zijn trots op jullie.  
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U weet: lezen en voorlezen vinden wij enorm belangrijk. De inhoud van onze boekenkasten 
met leenboeken in beide schoolgebouwen is dit schooljaar volledig gereviseerd. De “gaten” op 
de planken zijn aangevuld, in samenwerking met onze literaire partner Bibliotheek Amstelland, 
met zeer actuele kinderboeken gehuurd van de organisatie BoekToer. Kinderen vinden deze 
nieuwste boeken fantastisch om te lezen en om door te bladeren. Samen lezen vinden 
kinderen leuk; het bevordert het leesplezier en ook de betrokkenheid van ouders bij hun 
kinderen. Hoe zorg je er nu voor dat thuis lezen een structureel onderdeel van de dag wordt 
en ook nog leuk is en afwisseling biedt? Voor goede tips verwijzen we naar:  
 
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/dossiers/taal-lezen/tips-thuis-samen-lezen/ 

 
We zijn een sportieve school. Onze kinderen krijgen wekelijks gymlessen, op het 
hoofdgebouw staat een tafeltennistafel voor gebruik door de leerkrachten én jaarlijks wordt het 
volleybaltoernooi georganiseerd voor alle medewerkers van de Onderwijsgroep Amstelland, 
de groep waarvan onze school lid is. Onze school heeft meegedaan met twee teams. Er werd, 
op vriendschappelijke basis, fanatiek gestreden om de wisselbeker. Dit jaar hebben we niet 
gewonnen maar het plezier was er niet minder om.  
 
Dan nog even iets “digitaals”; wij verzoeken u kritisch te blijven op de inhoud van de berichten 
die verstuurd worden via de verschillende groepsapps. Gebruik deze apps zoveel mogelijk om 
dingen met elkaar, vaak ten behoeve van school, te organiseren. En meer niet. Heeft u “iets” 
met school school of met de leerkracht van uw kind, kom dan liever naar school voor het 
maken van een persoonlijke afspraak. Dank u wel. 
 
De afgelopen weken waren drukke weken. Druk voor het team, voor de kinderen en ook druk 
voor u. We doen per slot van rekening toch weer iedere keer een beroep op uw tijd en uw 
inzet. Via deze weg willen wij u daarvoor heel hartelijk danken. Samen moeten wij ervoor 
zorgen dat de kinderen een fijne, leerzame tijd beleven op onze school. Ook dat is 
saamhorigheid! 

 
Namens het team van De Triangel een hartelijk groet en een fijne mei-vakantie toegewenst! 
 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
In april 2018 zijn de volgende kinderen bij ons op 
school gekomen: 
 
Mellany van Hoof       1/2 H (al sinds maart) 
Joris Albers           1/2C (al sinds maart) 
Aiden Lee                   1/2I 
Jisoo Park                   1/2I 
Kimaya Joshi              1/2I 
Elenore Bido Nunez   1/2I 
Leyi Fu                       1/2I 
Tim Lindooren           1/2I 
Yang Huo                   1/2I 
 
Wij wensen jullie een fijne, leerzame tijd op onze 
school.  

 
Belangrijke data voor uw agenda 
 
De komende periode, tot de zomervakantie, 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. 
- Tweede pinksterdag, maandag 21 mei.  
 
Deze vrije dagen kunt u ook vinden op de DigiDuif-
kalender. 
 

Successen tijdens de schaaktoernooien: 
verslag 1 
 
Onze schakers vallen in de prijzen! 
 
Zondag 11 maart schitterden onze schakers op het 
basisscholen schaakkampioenschap van 
Amstelveen en Uithoorn.  
 
Wij zijn trots dat De Triangel dit jaar met twee teams 
vertegenwoordigd was. Team 1 bestond uit (in 
bordvolgorde) Maurijn van Dam, Ben Schneider, 
Olaf Delnoij en Bryan Lauw. Het (sterke!) tweede 
team bestond uit Jamie Pförtner, Jeroen Stokman, 
Ellen Fay de Coninck en Quinten Schuiling.  
 
Tijdens zeven rondes werd er met veel inzet en 
plezier geschaakt. Bijzonder leuk was ronde 5 toen 
de twee Triangel teams tegen elkaar uitkwamen. Het 
werd een spannende strijd met mooie partijen. 
Uiteindelijk wist team 1 met een 4-0 overwinning 
team 2 de baas te blijven.  
 
Team 2 liet zich echter niet van de wijs brengen en 
bleef rustig en geconcentreerd spelen. De volgende 

twee rondes wisten ze wel te winnen en daarmee is 
het team tijdens hun debuut op een ongelooflijk 
mooie 3e plaats geëindigd! Team 2 heeft in totaal vijf 
uit zeven rondes gewonnen. Een hele mooie 
prestatie! 
 
Team 1 deed het de hele dag uitstekend en won 
liefst zes van de zeven schaakrondes waardoor de 
jongens een welverdiende tweede plaats hebben 
weten te veroveren.  
 
Eind van de middag konden onze schakers de 
bekers en medailles in ontvangst nemen, inclusief 
een uitnodiging voor de halve finales van het 
basisscholen schaakkampioenschap van heel 
Amsterdam.  
 
We wensen ze heel veel succes in de halve finales! 
 

Successen tijdens de schaaktoernooien: 
verslag 2: Triangel met 2 schaakteams naar 
de finale scholentoernooi ! 
 
Geïnspireerd door het schoolschaaktoernooi (met 
dank aan meester Marchel), deden dit jaar 2 teams 
van de Triangel op zondag 11 maart mee aan het 
basisscholentoernooi Regio Amstelveen-Uithoorn.  
Team Triangel 1 (Maurijn, Ben, Bryan en Olaf) en 
Triangel 2 (Jamie, Jeroen, Ellen-Fay en Quinten) 
wisten de naam van de Triangel hoog te houden en 
speelden de sterren van de hemel met als resultaat: 
een mooie 2e en 3e positie. Trots gingen de jongens 
(en Ellen-Fay) met de 2 bekers naar huis om 
meester Guus de mooie beker te overhandigen. 
Door naar de halve Finale op 15 april in Regio 
Amsterdam.  
Een hele kluif! Er hadden zich vanuit de voorrondes 
36 teams gekwalificeerd! Spannende partijen 
werden er gespeeld, soms met winst maar ook 
moest er soms verlies genomen worden. Triangel 1 
eindigde op de 4e plaats en Triangel 2 op de een 
gedeelde 5e plaats. Hun inzet werd beloond; beide 
teams hebben een plaats in de finale  
veroverd!  
De spannende finale op zaterdag 21 april in 
Amsterdam. De 8 teams vanuit de halve finale 
strijden met elkaar om 6 plekken voor het NK voor 
basisscholen. Dit keer werd er achter gesloten 
deuren gespeeld. De teams waren aan elkaar 
gewaagd en de partijen waren pittig! Hulde voor  
Triangel 1 die eindigde op de 4e plaats. En Triangel 
2 eindigde op de 7e plaats. Ellen Fay, mocht op 
persoonlijke titel een mooie beker mee naar huis 
nemen: “ beste speler van bord 3” 
Triangel 1 laat nog van zich horen! Zij hebben zich 
geplaatst voor het NK op 2 juni in Gouda! 
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Een verslag van Monique Gigengack 
 

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.   
 

Inschrijving voor de cursus typen is weer 
gestart: Rapido Typen op school  
 
Via DigiDuif is onderstaande brief gestuurd: 
 
Beste Ouders, 
 
We gaan in september weer met een cursus 
computertypen van start, die speciaal bestemd is 
voor de kinderen vanaf groep 6. De lessen worden 
gegeven op de Triangel op woensdag van 13.00 tot 
14.30 uur. In totaal 10 keer 1 ½ uur om de week 
inclusief examen en diploma-uitreiking.  
 
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we 
dat nu al een paar jaar hebben gedaan. Hierbij 
houden we het kind als individu goed in de gaten. 
Ook kinderen met aandachtspunten zoals dyslexie, 
ADHD, spelling etc. zijn welkom in onze lessen. De 
diploma-eisen zijn voor deze kinderen aangepast. 
Via de mail en de telefoon houd ik contact met de 
ouders en natuurlijk zijn ze ook altijd welkom aan het 
begin of einde van de les. Zolang de kinderen op 
eigen niveau hun best doen, gaan ze door totdat ze 

het diploma hebben behaald.  
 
De kosten bedragen voor deze cursus € 200,-. Dit is 
inclusief diploma garantie. Voor een toetsenbord met 
USB aansluiting betaalt u € 15,- huur en € 15,- borg. 
Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden 
betaald. Kinderen die een eigen laptop meenemen 
krijgen gratis een toetsenbord te leen en kunnen we 
meer uitleggen. 
 
Als u uw kind voor deze cursus en aanvullende 
informatie wilt aanmelden, kunt u naar 
www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij 
het inschrijfformulier alle gegevens invullen. Voor 
vrijblijvende informatie kunt u ook rechtstreeks 
mailen naar: 
  
info@rapidotypen.nl 
 
Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken 
van de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg. U 
mag ook het strookje invullen en op school 
inleveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Friggen 
rpmfriggen@planet.nl  
info@rapidotypen.nl  
06-53268098 
 

MadScience is ook op school: een record! 
 
Een record aantal kinderen heeft zich ingeschreven 
voor de naschoolse activiteiten van MadScience; 
bijna 150 kinderen van de groepen 3 t/m 8 doen dit 
schooljaar mee. Wetenschap & Techniek leeft op 
onze school! 
 
3 groepen kinderen uit de groepen 3 en 4:  
 
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 
 
4 groepen kinderen uit de groepen 5 t/m 8: 
 
Starttijd: 15:25 
 
Dag 1: 12-6-2018 
Dag 2: 19-6-2018 
Dag 3: 26-6-2018 

mailto:info@rapidotypen.nl


 
 

INFORMATIEBRIEF – april 2018 

Dag 4: 03-7-2018 
Dag 5: 10-7-2018 
Dag 6: 17-7-2018 
 
De lessen duren een uur. 
 
 

Denkt u nog even aan: 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 
vrijdag 25 mei 2018 verstuurd. 

 
Tot dan! 
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