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Beste ouders/verzorgers,  
 
De school draait weer op volle toeren. De eerste vier weken zijn we met elkaar goed 
gestart. De kinderen zijn inmiddels weer gewend aan hun nieuwe juf en/of meester. 
Wel zijn wij, en wellicht u ook, opgeschrikt door de verschikkelijke brand in de 
monumentale St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Deze kerk heeft juist onze aandacht 
omdat wij ieder jaar, samen met de kinderen, daar een deel van onze kerstviering 
laten plaatsvinden. Bovendien doen een aantal kinderen van onze school in “De 
Urbanus” hun eerste heilige communie. Deze feestelijke gelegenheid gepland voor 
mei 2019 gaat door, is ons bericht. De school denkt na over een activiteit waarmee 
we de kerk financieel kunnen ondersteunen. Wij informeren u daar binnenkort over.  
 
Alle informatie op tijd bij u 
 
Bij de start van het schooljaar regelen we altijd een aantal zaken. Zo werken we in de 
komende weken de website, www.detriangel.net, bij en is inmiddels de jaarkalender 
te lezen in DigiDuif. In de tussentijd zorgen we er per digiduif voor, dat u alle 
belangrijke informatie over school op tijd ontvangt. 
 
Update van de schoolgids 
 
Op de website vindt u de schoolgids digitaal. Meester Theo is druk bezig om de 
schoolgids up-to-date te maken. In de loop van het schooljaar publiceren we de 
vernieuwe schoolgids op de site. Twijfelt u aan de informatie in de huidige schoolgids, 
neemt u dan even contact op met onze administratief medewerkster, Belinda Klein. 

  Dank u wel.  
 
Deels nieuw team, volop in actie! 
 
Inmiddels zijn de nieuwe collega’s en stagiaires, die geïntroduceerd zijn in de nieuwsbrief van juli 
2018, gestart. Zij hebben er allemaal enorm veel zin in. Veel collega’s die in werkgroepen en 
commissies zitten, hebben hun eerste vergaderingen al weer vastgelegd. Het eerste grote evenement 
dat plaatsvindt is de Kinderboekenweek. Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de 
Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018.  
Meester Hans is op school gesignaleerd. Hij is al in diverse groepen geweest om te vertellen over de 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Juf Merel is aan het eind van de zomervakantie bevallen 
van een prachtige zoon. Van harte gefeliciteerd! Juf Doris is met zwangerschapsverlof. Wij wensen 
haar veel rust en plezier de komende tijd.  
 
Informatieavonden en startgesprekken 
 
Afgelopen week hebben de informatieavonden voor de ouders/verzorgers van de groepen 1/2 en de 
groepen 3 plaatsgevonden. De informatieavond voor de ouders/verzorgers van de groepen 8 zal  
11 oktober gehouden worden. De ouders/verzorgers van de groepen 4-5-6-7 hebben voor het eerst 
deelgenomen aan de persoonlijke startgesprekken met de juf en/of meester, in de groepen 6 en 7 in 
aanwezigheid van de kinderen! Wij zullen uw ervaringen en die van de leerkrachten meenemen in de 
evaluatie van deze eerste startgesprekken. 
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Kleurenweek bij de kleuters 
 
In de week van 17 september was de traditionele kleurenweek in de kleutergroepen. Volgens de 
weekwijzer van Pompom hadden de juffen en kinderen iedere dag een kledingstuk aan in de kleur van 
de dag (maandag een geel kledingstuk, dinsdag een rode, enz.). Een kleurrijke start van het nieuwe 
schooljaar.  
 
Sinter- Sinter Maarten .... de koeien hebben staarten… 
 
Op school besteden wij aandacht aan het lichtjesfeest van Sint-Maarten, op 11 november. Vanaf dit 
schooljaar doen wij het als volgt. De kleuters leren liedjes die ze op dé avond kunnen zingen aan de 
deur. De ouders/verzorgers van de kleuters moeten dan zelf voor een lampion zorgen. De reden 
daarvoor is: de motoriek van kleuters is vaak nog niet goed genoeg om ze zelf een lampion te laten 
maken. In de groepen 3-4-5 maken de kinderen wél een lampion op school.   
 
Naschoolse activiteiten 
 
Onze school organiseert het hele schooljaar door naschoolse activiteiten. Of wij organiseren dat zelf, 
bijvoorbeeld de schaakcursus. Of wij laten deze activiteit organiseren door een externe partij, 
bijvoorbeeld door de organisatie Rapido Type voor de typecursus of door MadScience voor 
naschoolse wetenschap- en technieklessen. Sinds jaar en dag organiseert de Muziekschool 
Amstelveen de blazersklas. Leerlingen van onze school krijgen dan instructie bij het spelen op een 
blaasinstrument. Dit schooljaar kan deze activiteit nog niet doorgaan omdat er net iets te weinig 
aanmeldingen zijn. Wilt u uw kind toch nog inschrijven voor deze muzikale, naschoolse activiteit neemt 
u dan contact op met meester Theo.  
 
We kunnen niet zonder u! 
 
Ook dit schooljaar hopen we weer op de grote inzet van ouders/verzorgers bij de vele activiteiten die 
wij organiseren. We kunnen niet zonder u! De eerste ouders zijn tijdens schooltijd al weer gezien: de 
papa’s en mama’s voor de luizenpluis vlak na de zomervakantie (zie de powerpoint bij de hoofdluis-
voorlichting op de website van school) en de leesouders. Nu al: hartelijk dank voor uw grote inzet! 
 
Oproep voor overblijfkrachten bij de tussenschoolse opvang  
 
Gea, onze schoolassistente en TSO-coördinator op de Dependance (groepen 6 t/m 8) en Nancy op 
het hoofdgebouw (groepen 1/2 t/m 5) zijn dringend op zoek naar overblijfkrachten. Ouders, 
verzorgers, opa’s en oma’s die denken “dat is wel wat voor mij”, neem dan contact op met 1 van deze 
coördinatoren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat u regelmatig kunt helpen bij de tussenschoolse 
opvang. Dit zorgt namelijk voor het vertrouwde gevoel bij de kinderen: een bekend gezicht tijdens het 
overblijfuurtje.  
 
Vragen? Zó geregeld 
 
U leest: we zijn met heel veel plezier en energie gestart met dit bijzondere schooljaar. De collega’s zijn 
weer volop bezig met hun onderwijs en alles wat daarbij hoort. Ze doen weer ongelooflijk hun best! 
Natuurlijk kunt u voor uw vragen en opmerkingen altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Wij 
verzoeken u daarvoor de leerkracht ná schooltijd te benaderen of telefonisch een afspraak te maken 
voor een persoonlijk onderhoud. 
 
Zo, de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar is weer een feit. Wij hopen u voldoende te hebben 
bijgepraat.  
 
Namens het team een hartelijke groet, 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
 
 



 
 

INFORMATIEBRIEF – september 2018 

 
Nieuwe leerlingen 
 
In juli-augustus-september 2018 zijn de volgende 
kinderen bij ons op school gekomen: 
 
Ait Raho, Kenza         1/2A     
Altinyelken, Deniz       7A        
Banerji, Shivansh       1/2A     
Banerji, Snigdha         1/2F 
Bue, Noud de             1/2D     
Buijs, Vayenne           1/2A     
Çitgez, Simon             1/2C     
Cruijsen, Just van      1/2C     
Dande, Hasini             1/2F      
Dey, Onish                  1/2H     
Dogger, Tobias           4D        
Filimon, David            3C        
Gel, Agam                  1/2A     
He, Pengxuan            1/2F      
He, Pengyu                4C        
Hollander, Milo           1/2E 
Hooijboer, Noor          1/2G     
Huiskens, Isabella      1/2F      
Jaiswal, S.                  6D        
Jongerius, Olivier       1/2F      
Kulkarni, Stuti             5B        
Kuzu, Tibet                 1/2C     
Leimale, Josefin         1/2G     
Massarani, Alex         1/2E     
Massarani, Marti        3B        
Moszkowicz, Raissa   1/2H     
Munsterman, Beau     1/2D 
Patil, Ria                     1/2E     
Rövekamp, Gabriël    1/2A     
Sarrafi Fard, Ryan      1/2E     
Sieling, Summer        1/2D     
Sinnige, Anne             1/2G     
Slodyczka, Alex          1/2D     
Song, Anyu                 1/2H 
Steijger, Rosa             1/2F      
Stuivenvolt, Lizzy       1/2G     
Takens, Nili                 1/2B     
Tigli, Tarik                   4A        
Versluis, Levi              1/2B     
Visman, Lieke             1/2H 
Vorst, Iris                    1/2B 
Vught, Tim van        1/2D 
Wesley, Eva               1/2H 
Wijngaarden, Danilo   1/2H     
 
Wij wensen jullie een fijne, leerzame tijd op onze 
school.  

 
 
 

 

Tussenschoolse Opvang: een oproep en een 
verzoek 
 
Een dringend verzoek van onze TSO-coördinatoren, 
Nancy en Gea, is: als uw kind op een bepaalde dag 
toch niet overblijft (dus voor die dag geen gebruik 
maakt van het TSO-contract), wilt u dat dan 
schriftelijk kenbaar maken aan de juf en/of meester. 
Op de Dependance geldt tevens de regel: als 
kinderen niet overblijven mogen zij niet eerder dan 
13:00 op het schoolplein komen. Op deze manier 
houden onze overblijfkrachten goed overzicht over 
de overblijfkinderen. Dank u voor de medewerking. 
 

Cameratoezicht op de scholen 
 
Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland is op 
meerdere locaties geconfronteerd met diefstal van 
goederen uit scholen na insluiping. Om het in de 
toekomst mogelijk te maken om de mogelijke daders 
te traceren is besloten om op verschillende locaties 
camera’s te installeren in de entree van de school. 
 
Leest u verder op de website van school, 
www.detriangel.net, onder “praktisch”.  
 
 

Onze jarigen op school; 
hieperdepiep….hoera! 
 
Voor inspirerende en gezonde traktaties verwijzen 
wij naar ons voedingsbeleid op de website 
(www.detriangel.net -> school -> protocollen -> 
voedingsbeleid).  
Een ijsje trakteren als uw kind jarig is (geweest) is 
natuurlijk prima. Echter, wij verzoeken u om de ijsjes 
te brengen naar school op het moment dat er 
uitgedeeld gaat worden in de klas. M.a.w. wij kunnen 
de ijsjes niet meer opslaan in onze koelkasten. Dank 
voor uw begrip.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.detriangel.net/
http://www.detriangel.net/
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Een aantal vragen en verzoeken…. 
 

1) Op de dependance vragen wij u bij het naar 
binnen en naar buiten gaan alleen de paarse 
deur te gebruiken. 

2) Op het hoofdgebouw vragen wij u de pijlen 
te volgen in beide amfitheaters. Dit voorkomt 
ongelukken en onnodige opstoppingen in de 
ochtend; 

3) Wijzigingen van uw adres en/of 
telefoonnummers verzoeken wij u door te 
geven aan de administratie (Belinda Klein) 
via de mail; 

4) is uw kind ziek dan verzoeken wij u alleen 
telefonisch contact op te nemen met school: 
- hoofdgebouw, groepen 1/2 t/m 5 en groep 
7, tussen 8:00-8:30, op nummer: 020-
6453825 
- dependance, groepen 6-8, tussen 8:10 en 
8:40, op nummer 020-6408706 
 

 
 
MadScience komt naar ons toe: in de lente 
van 2019 
 
U ontvangt in de nieuwsbrief van januari 2019 meer 
informatie over ons naschools aanbod techniek, 
georganiseerd door MadScience.  
 
 
 

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 '18-‘19. 

 


