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Beste ouders/verzorgers,  
 
De periode van de kinderfeesten is aangebroken. Op 11 november zijn de kinderen 
“langs de deuren” geweest om hun lampion te tonen en een Sint-Maarten-liedje te 
zingen. Deze optocht van kinderen in de wijk werd helaas verstoord door een enorme 
hoosbui. De eerste Triangelviering van dit schooljaar stond eveneens in het teken van 
Sint-Maarten.  
Inmiddels is De Goed Heiligman weer gearriveerd in ons land. Alle kinderen zijn volop 
aan het genieten van het sinterklaasjournaal op tv, de “perikelen” op school en de 
spannende momenten bij het zetten van hun de schoen thuis. Een heerlijke tijd met 
Kerst in het vooruitzicht! 
 
De voorbereidingen bij het sinterklaasfeest, op 4 december, en het kerstfeest op 20 
december zijn in volle gang. Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u informatie over de 
gewijzigde lestijden op die dagen.  
 
Ook na schooltijd zijn er leerzame activeiten op school! 
 
U heeft uw kind de afgelopen weken kunnen inschrijven voor diverse naschoolse 
activiteiten. Op dit moment kunnen de kinderen terecht bij: 
- de schaakcursus op maandagmiddag; 
- de blazersklas van de Muziekschool op dinsdagmiddag en NIEUW 
- de lessen programmeren op donderdagmiddag onder leiding van een gediplomeerd 
media-specialist van Kinderrijk/Asserring.  
 

De animo bij de laatstgenoemde cursus was enorm. Er waren meer dan 50 inschrijvingen. Echter, er 
was slechts plek voor 10 van onze leerlingen die op donderdag niet naar de buitenschoolse opvang 
gaan. In overleg met Kinderrijk overwegen wij om na de kerstvakantie een nieuwe cursusronde 
programmeren te organiseren. Wij houden u op de hoogte via DigiDuif. 
 
Ook het team is zeer actief…. 
 
Onze collega’s zijn niet alleen druk met lesgeven en de voorbereidingen daarvan. In het kader van 
hun professionalisering maken ze, na schooltijd, ook nog tijd voor het volgen van diverse cursussen 
en trainingen. Eén daarvan was de training Office365. Een programma dat we nog best wel moeilijk 
vinden om goed toe te passen. Werkender wijs zullen we daaraan gewend raken.  
Gelukkig wordt het werken op school af en toe afgewisseld met een ontspannen activiteit; op vrijdag 
16 november zijn we met z’n allen uit eten gegaan. In een ontspannen sfeer konden we elkaar goed 
bijpraten over alles-en-nog-wat. Bovendien was het culinair ook een groot feest.  
 
De week van de mediawijsheid: media masters in de groepen 7 en 8 
 
In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen gewerkt met het programma Media Masters in het kader 
van Mediawijsheid. Op internet staat het volgende geschreven over dit programma: 
 
“Speel MediaMasters en ontdek de wereld van de mediawijsheid! MediaMasters is een spannende 
serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het 
spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om 
met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas én thuis het avontuur aan 
en bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.” 
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Samen de Urbanus opbouwen: alle beetjes helpen! 
 
Op twee vrijdagen hebben we Els Rentenaar, een moeder van oud-leerlingen op onze school, de 
geledenheid geboden om met een kraampje op de pleinen bij beide schoolgebouwen adventkalenders 
te verkopen. De opbrengst van deze verkoop wordt ingezet voor de wederopbouw van de 
Urbanuskerk in Bovenkerk. Als u een kalender heeft gekocht: namens Els Rentenaar, hartelijk dank 
daarvoor!  
 
Duurzaamheid op De Triangel: Elmer op school! Een olifant van teenslippers 
 
Zoals eerder bericht via de DigiDuif heeft onze school, tijdelijk, een levensgrote olifant, gemaakt van 
teenslippers, gewonnen. Hij staat inmiddels in het hoofdgebouw te pronken. Kijkt u eens op de site: 
www.nicmic.nl, teenslipperkunst uit Kenia.  
Kim Westerveld, de leerkracht van groep 5d, heeft een lesprogramma geschreven over duurzaamheid 
dat toepasbaar is op iedere basisschool. Dit programma is door het bestuur van de Onderwijsgroep 
Amstelland gehonoreerd met deze tijdelijke prijs. “Tijdelijk” omdat Elmer, want zo hebben we hem 
inmiddels genoemd, eind maart 2019 vertrekt naar de volgende duurzame school binnen de 
onderwijsgroep. U kunt Elmer volgen via de plaatselijke media.  
 
Genieten maar…… 
 
Zo, de donkere tijden voor Kerst komen eraan. Donderdag, 21 december, is alweer de “kortste dag”. 
Daarna gaan we weer heerlijk “lengen” en misschien ook wel strengen. Voor nu wensen wij u alvast 
een heel fijn sinterklaasfeest en geniet van de meest gezellige periode op school.  
 
Namens het team een hartelijke groet, 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nicmic.nl/
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle nieuwe kinderen, die in november 
2018 zijn gestart, een fijne en leerzame tijd op onze 
school.  
 
Belangrijk voor uw agenda 
 
De organisatie rondom het sinterklaasfeest op 4 
december en het kerstfeest op 20 december is in 
volle gang. De schooltijden voor die dagen zijn als 
volgt: 
 
Het Sinterklaasfeest: op 4 december geldt een 
continurooster. Dat wil zeggen: 
 
Alle kinderen blijven op school voor de lunch. Ze zijn 
uit om 14:00 op het hoofdgebouw. En de kinderen 
op de dependance zijn uit om 14:10. 
 
Het kerstfeest: op 20 december geldt hetzelfde 
continurooster als op 4 december.  
 
Vrijdag, 21 december is de hele school ’s-middags 
vrij: 
- het hoofdgebouw om 12:00 en 
- de dependance om 12:10. 

 
Verdere informatie bij deze bijzondere dagen volgt 
via DigiDuif. Houdt u de berichtgeving goed in de 
gaten.  
 

Opbrengst Kinderpostzegelactie 
 
Onze kinderen hebben € 19.245,- opgehaald met de 
kinderpostzegelactie. Dank voor jullie grote inzet.  

 
Op tijd starten en rust in de school. Waarom 
deze regels? 
  
Rust in de school: 
 
Tien minuten voor aanvang van de lessen gaan de 
buitendeuren open en kunnen kinderen en ouders 
die dat willen al binnenkomen.  
Rust en stilte willen we graag in de gangen van 
beide locaties. Zou u na het wegbrengen van uw 
kind de school willen verlaten? Zo nodig spreken we 
ouders en kinderen hierop aan. 
 
Op tijd beginnen: 
 
Wanneer we met elkaar de dag op tijd laten 
beginnen, geven we aan dat we school belangrijk 
vinden. Leren kost tijd en dus is het goed om zuinig 

met die lestijd om te gaan. Bovendien bevordert een 
tijdige start van de lessen de rust in de school. Op 
tijd beginnen is ook een vorm van discipline. 
Discipline, ook bij jonge kinderen, is een belangrijke 
voorwaarde voor succesvol leren. 
 

Kerstkaarten  
 
De afgelopen jaren is een mooie traditie ontstaan 
dat kinderen kerstkaartjes schrijven voor ieder kind 
in de klas. Het verzoek daarbij is altijd geweest: als 
je je kaartjes uitdeelt, zorg er dan voor dat alle 
kinderen in de klas een kerstkaartje krijgen. 
Sinds een aantal jaar geven wij aan deze traditie 
een andere invulling op onze school. Wij vragen de 
kinderen 1 kerstkaart te schrijven voor de hele klas. 
De juf of meester zal deze kaart dan ophangen in, 
bijvoorbeeld, de kerstboom in de klas. 

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

De volgende nieuwsbrief wordt op vrijdag, 21 
december, 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. 

 


