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Beste ouders/verzorgers,  
 
De winter kwakkelt, maar daarvan is op onze school niets te merken. In veel gangen 
en klaslokalen is goed te zien dat het thema winter volop wordt ingezet bij het maken 
van de prachtigste knutsels.  
Na de drukke decembermaand is de rust op school weer teruggekeerd. Naast het 
gewone werk uit de taal- en rekenboeken zijn de kinderen druk bezig met de 
verschillende toetsen voor het leerlingvolgsysteem. Zoals u weet nemen wij ieder 
schooljaar deze toetsen twee keer af: in januari en in mei. Op basis van de uitslag van 
deze toetsen passen de leerkrachten vervolgens hun groepsplannen aan. Dit plan, of 
liever gezegd: overzicht, is geschreven door de leerkracht. Daarin staat, per kind: wat 
hij of zij de komende maanden nodig heeft in de klas om goed, op niveau, te kunnen 
presteren. Dit heet passend onderwijs. 
 
Werkdrukverlaging! 
 
Binnen onze schoolorganisatie zijn nu, in het kader van werkdrukverlaging, drie 
onderwijsassistenten aan het werk. De leerkrachten en leerlingen in de groepen 1-2 
worden ondersteund door Mary-Ann. In leerteam 2, met daarin de groepen 3-4-5, is 
Willeke druk bezig om de leerkrachten te ontlasten van hun vele bezigheden; zij werkt 
op de gang met kleine groepjes of staat even voor de groep als de leerkracht zelf met 
kinderen aan de slag gaat. De leerkrachten in leerteam 3, groepen 6-7-8, maken 
gebruikt van de onderwijsondersteuning verleend door Micha; hij verzorgt tevens de 
technieklessen in deze groepen. Alle leerkrachten zijn enorm blij met deze extra 
handen in school.  

Extra geld dat beschikbaar wordt gesteld door het ministerie wordt vooral gebruikt om 
leerkrachten ambulante tijd te geven buiten de klas om allerlei klussen te verrichten die direct 
met hun groep te maken hebben: verslagen schrijven, lessen en gesprekken voorbereiden.  
 
De leerlingen van groep 3 kregen hun letterdiploma – de leerlingen van 8 hun advies 
voor het voorgezet onderwijs 
 
De kinderen van groep 3 hebben op 21 januari hun letterdiploma ontvangen. Het diploma 
werd persoonlijk overhandigd door meester Theo. Hij vertelde in zijn korte “toespraak” in de 
drie groepen drie dat hij enorm trots is op de kinderen en op de leerkrachten. De grote ontdek-
tocht in “leesland” is hiermee begonnen…….en dan, na een aantal jaren, zitten uw kinderen   
alweer in groep 8. De leerkrachten van onze groepen 8 hebben de afgelopen weken hun 
advies voor het voortgezet onderwijs uitsproken aan ouders. Met dit advies kunnen de 
leerlingen gericht gaan zoeken naar de juiste middelbare school. Dit is de start van een 
nieuwe fase in het leven van onze “oudste” leerlingen. Tegen deze kinderen zeggen wij: veel 
plezier bij het bezoek aan je favoriete middelbare school! 
 
Nieuwe jaar is gestart: start met het maken van het schoolplan 
 
Met de start van het nieuwe kalenderjaar zal het managementteam (MT) aan de slag gaan 
met het opstellen van het schoolplan voor de komende twee jaar. Tijdens de studiedag van de 
Onderwijsgroep Amstelland, waarvan onze school lid is, zijn door onze teamleden een aantal 
speerpunten voor het schoolplan geformuleerd.  
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MR, uw medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad, MR, komt regelmatig bijeen. Deze raad is met recht één van onze 
steunpilaren op school. De leden van de MR, vier gekozen ouders en vier gekozen leerkrachten, 
vertegenwoordigen de belangen van ouders en personeel op onze school. De MR vergadert 10 maal 
per schooljaar en bespreekt zaken zoals het formatieplan, aanname nieuw personeel, huisvesting, 
begroting van de school en van de oudercommissie. Ook kan de MR de directie (gevraagd of 
ongevraagd) adviseren. Als u een keer een vergadering wilt bijwonen (als toehoorder) dan bent u van 
harte welkom. U kunt zich aanmelden via: mr.triangel@ogamstelland.nl. De notulen van iedere 
vergadering vindt u terug op de website van onze school: 
https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggenschapsraad/ 
 
Geen brede school: maar wel mooie activiteiten ná schooltijd 
 
Zoals zo vaak geschreven; De Triangel is geen brede school. Toch bieden wij onze kinderen een 
aantal zeer interessante activiteiten ná schooltijd. Bij de keuze van dit aanbod stellen wij ons steeds 
de kritische vraag: wat voegt dit aanbod toe aan ons eigen lesprogramma?  
Traditiegetrouw hebben meester Marchel en meester Hans het jaarlijkse schaaktoernooi 
georganiseerd. Wat een ongelooflijke goede schaaktalenten hebben wij op school. Deze maand is de 
tweede sessie programmeren gestart. De inschrijving bij de eerste sessie was een zo’n groot succes 
dat we verplicht waren een tweede sesie te organiseren. De cursus programmeren doen wij in 
samenwerking met kinderdagverblijf Kinderrijk, locatie Asserring. En natuurlijk zijn de typelessen van 
Rapido Type en de blazersklas van de Muziekschool volop in de weer op onze school. We zijn trots op 
ons naschoolse aanbod! 
 
MadScience 
 
Op vrjjdag 1 maart en maandag 4 maart zal er een knallende aftrap plaatsvinden, in het amfitheater, 
als start van de inschrijving voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus van MadScience. De 
cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al 
eerder hebben meegedaan. De cursus voor de kinderen van groep 3 en 4 is op dinsdag om 15:15, 
vanaf 2 april, zes weken lang. De lessen duren een uur. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 is 
de cursus op dinsdag om 15:25, vanaf 28 mei, ook zes weken lang. De kinderen worden 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties.    
 
DigiDuif is samengegaan….  
 
Recent zijn digiDuif en Social Schools samengegaan onder de naam Social Schools Nederland. Twee 
prachtige en succesvolle communicatie-producten voor het (basis)onderwijs onder dezelfde regie. U 
wordt op tijd geïnformeerd over een upgrade datum van de opvolger van DigiDuif: Social Schools 3.0. 
 
Zo, de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar is weer een feit. Wij hopen u voldoende te hebben 
bijgepraat. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, maakt u dan gerust een afspraak met onze 
leerkrachten ná schooltijd. Dank u wel.  
 
Namens het team een hartelijke groet, 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle nieuwe leerlingen, die in januari 
2019 zijn gestart, een fijne en leerzame tijd op onze 
school.  

 
Belangrijke data voor uw agenda 
 
De komende periode, tot de meivakantie, zijn de 
volgende dagen extra vrij voor onze kinderen: 
 
- vrijdag 15 februari 2018. De voorjaarsvakantie start 
dan op maandag 18 februari en duurt tot en met 
vrijdag 22 februari. 
 
- woensdag, 20 maart.  
 
- vrijdag 19 april, Goede Vrijdag. De 
april/meivakantie start dan op maandag 22 april 
(eerste paasdag) en duurt tot en met vrijdag 3 mei. 
 
Deze vrije dagen en vakanties kunt u ook vinden op 
de DigiDuif-kalender.  
 
 
 

De volgende informatiebrief wordt op vrijdag 1 maart 
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. 

 


