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 Beste ouders/verzorgers,  
 
De ongekend lange, warme zomerperiode is voorbij. De herfst is volop in het land; de 
bossen zijn weer prachtig gekleurd. Voor kinderen is het een groot feest om door de 
bladeren te lopen en op zoek te gaan naar gevallen eikels, kastanjes en 
beukennootjes (om te eten). Ook op school zien we in de klassen de prachtigste 
kunstwerkjes in het kader van dit jaargetijde. De herfst is volop uitgebeeld in klei- en 
papierknutsels. Lezen, rekenen en schrijven zijn belangrijk maar ook beeldende 
vorming (tekenen-schilderen-handvaardigheid) is een vast onderdeel op het 
weekrooster. Kinderen genieten van dit wekelijkse moment van “fröbelen”.  
 
Een nieuwe wereldburger! 
 
Onze collega, Doris, is bevallen van een prachtige zoon. De naam van deze nieuwe 
wereldburger is: Bram Alexander. Wij wensen het jonge gezin heel veel geluk en 
gezondheid toe.  
 
Even kennismaken…Mary-Ann Boel 
 
Mary-Ann is onze nieuwe onderwijsassistente voor de leerkrachten van de groepen 
1/2. Zij doet tevens administratieve taken in opdracht van Belinda. Welkom in ons 
team, Mary-Ann! 
 
De belangen van ouders en personeel: de medezeggenschapsraad (MR) 
 
De leden van de medezeggenschapsraad, afgekort met MR, hebben hun eerste 
vergadering achter de rug. 25 september zijn ze samengekomen. De notulen van 
deze bijeenkomst en andere bijeenkomsten vindt u op de website van school: 
www.detriangel.net -> steunpilaren.  
 
Informatie over uw kind en onze school 
 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar hebben de startgesprekken plaatsgevonden. 
Ouders/verzorgers en kinderen hebben deze ontmoeting met de leerkracht als 
bijzonder prettig ervaren. Bovendien zijn informatieavonden georganiseerd voor de 
ouders/verzorgers van kinderen in groep 1/2, groep 3 en groep 8. Natuurlijk kunt u te 
allen tijde met de leerkracht van uw kind een persoonlijke afspraak maken ná 
schooltijd.  

 
Lezen is zó belangrijk……onze activiteiten om lezen te stimuleren 
 
De Kinderboekenweek was wederom een groot succes op onze school. De werkgroep 
leesbevordering heeft de collega’s allerlei tips gegeven om uit te voeren in de klas. De officiële 
opening op het schoolplein van het hoofdgebouw was top! De belangstelling van ouders was enorm. 
Na de feestelijke opening van de Kinderboekenweek kregen alle kinderen van school, in poules per 
jaargroep, een muziekprogramma aangeboden, verzorgd door Kees Sijbrandij van de Muziekschool 
Amstelveen. Tijdens een voorleesconcert werd het boek De Reuzenperzik van Roald Dahl muzikaal 
voorgelezen. We hebben met de Muziekschool een nauwe band; deze muzikale organisatie verzorgt 
ook dit schooljaar de naschoolse blazersklas op dinsdagmiddag. En een aantal activiteiten op onze 
school wordt sinds jaar en dag muzikaal ondersteund door een band van de Muziekschool.  
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Komt dat zien: boekenmarkt van Twister 
 
Tijdens de Kinderboekenweek, op woensdag 10 oktober, vond de traditionele boekenmarkt plaats; 
boekhandel Twister had een goed gevulde “kraam” boeken opgebouwd in het hoofdgebouw. Kinderen 
konden naar hartenlust in hun favoriete boeken bladeren en eventueel boeken kopen. Een deel van 
de opbrengst komt terug naar onze school; dit bedrag zetten wij in voor de aanschaf van nieuwe 
leesboeken. 
 
Een ander goed contact: Bibliotheek Amstelland 
 
De ander goed contact is er met Bibliotheek Amstelland; de leerkrachten hebben hun groepen weer 
ingeschreven voor activiteiten georganiseerd door medewerkers van deze organisatie. Met deze 
activiteiten willen we het leesplezier van kinderen ontwikkelen en verder stimuleren.  
Wij hebben op school één gediplomeerde leescoördinator en één in opleiding. Een leescoördinator is 
voor een school die structureel aan leesbevordering wil werken onmisbaar. Zij draagt zorg voor 
verschillende basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele 
boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten. 
 
Nog meer activiteiten, óók na schooltijd 
 
Inmiddels vinden er diverse buitenschoolse activiteiten plaats. Sommige groepen hebben al een 
heerlijke “buitenles” gevolgd in het Amsterdamse Bos of Elsenhove. 
Tussendoor is ook de schoolfotograaf op school geweest. Binnenkort krijgt u de foto’s van uw 
kind/kinderen digitaal toegezonden en kunt u uw bestelling plaatsen.  
De jaarlijkse schaakcursus is weer gestart. En een heel nieuwe naschoolse activiteit is recent 
georganiseerd in samenwerking met kinderdagverblijf Kinderrijk/Asserring: leren programmeren. De 
ouders/verzorgers van onze kinderen in de groepen 4 t/m 8 hebben een brief ontvangen waarin zij 
geïnformeerd zijn over de cursus leren programmeren op 6 donderdagen tussen de herfst- en 
kerstvakantie van 15:15 tot 16:00. De eerste naschoolse cursusmiddag is: donderdag 8 november. Er 
waren heel veel aanmeldingen om mee te doen aan deze cursus. Echter, we konden slechts 10 extra 
plekken bieden voor kinderen die niet naar de buitenschoolse opvang gaan op donderdagmiddag. We 
beraden ons nu op een eventuele vervolgcursus. We houden u op de hoogte.  
 
Komt dat zien: verkoop van adventkalenders op vrijdag 9 november 2018 
 
Onze contactpersoon bij de Urbanuskerk, Els Rentenaar, zal op vrijdag, 9 november 2018, om 12:00 
en om 15:00 een “marktkraam” op het plein van het hoofdgebouw bemannen. Aan deze kraam kunt u 
een adventkalender kopen voor euro 10,- per stuk. Graag contant. De opbrengst van haar verkoop zal 
besteed worden aan de wederopbouw van de bijzondere kerk in Bovenkerk.  
 
Verderop in de brief meer nuttige informatie 
 
Op de volgende bladzijdes van deze nieuwsbrief kunt u lezen over www.voorleesexpres.nl en krijgt u 
een korte uitleg bij www.sponsorkliks.nl .  
 
Tot slot 
 
Zo, dat was het weer voor deze keer. Wij hopen u voldoende te hebben bijgepraat. Op school gaan wij 
ons voorbereiden op, misschien wel de drukste periode van het schooljaar: de voorbereidingen voor 
Sint-Maarten op 11 november, het feest van Sinterklaas op onze school op dinsdag 4 december en 
het kerstfeest op donderdag, 20 december.  
 
Namens het team een hartelijke groet, 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle nieuwe kinderen, die in september 
2018 zijn gestart, een fijne en leerzame tijd op onze 
school.  
 
 

Belangrijke data voor uw agenda: tot de 
kerstvakantie 
 

- Dinsdag, 4 december, sinterklaasfeest; 
- Donderdag, 21 december, kerstviering 

 
U wordt over beide feestmomenten binnenkort, via 
DigiDuif, verder geïnformeerd.  
 
 

Voorleesexpres zoekt vrijwillige voorlezers 
 
Als voorlezer bij de Voorleesexpres leest u wekelijks 
voor aan kinderen met een taalachterstand. U komt 
twintig keer bij het gezin thuis op een vast moment. 
Als voorlezer laat u kinderen én ouders 
kennismaken met interactief voorlezen, boekjes en 
verhalen.  
 
Meer weten of meedoen? Zie 
www.voorleesexpres.nl , 
amstelland@voorleesexpres.nl , 
06-82969829 
 
 

Sponsorkliks, gratis sponsoren 
 
Hoe werkt gratis sponsoren?  
 
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële 
bijdrage leveren aan onze school, zonder dat het u 
extra kost!  
Webwinkels betalen een commissie voor elke 
bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan en 
75% van deze commissie wordt op de rekening van 
school gestort.  
Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat 
of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van 
Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste 
geval keert Bol.com ons een commissie uit en 
profiteert onze school hier direct van!  
 
Vul op SponsorKliks uw emailadres in en u krijgt 
toegang tot het transactieoverzicht van onze school. 
U ontvangt dan ook maandelijks een update van 
onze inkomsten.  
 
Nooit Meer SponsorKliks Vergeten! Download de 
SponsorKliks APP en selecteer onze school.  

 
Dus ga voor de volgende online aankoop naar: 
 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?cl
ub=8313 
 
 

Oproep voor TSO (Tussen Schoolse 
Opvang) krachten op de Dependance, voor 
de groepen 6 en 8 
 
Gea, onze schoolassistente en TSO-coördinator op 
de Dependance (groepen 6 en 8), is dringend op 
zoek naar TSO-krachten. Ouders, verzorgers, opa’s 
en oma’s die denken “dat is wel wat voor mij”, neem 
dan contact op met Gea (telefoon: 020-6408706).  
Een belangrijke voorwaarde is wel dat u regelmatig 
kunt helpen bij de Tussen Schoolse Opvang. Dit 
zorgt namelijk voor het vertrouwde gevoel bij de 
kinderen: een bekend gezicht tijdens het TSO-uurtje.  
 
Er is inmiddels ook een oproep geplaatst in het 
Amstelveens Nieuwsblad van 17 oktober 2018. 
 
 

De volgende informatiebrief wordt op vrijdag 30 
november, via DigiDuif, verstuurd.  
 
Tot dan! 

 
 
 

 

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. 
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