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Beste ouders/verzorgers,  
 
Heeft u een fijne voorjaarsvakantie gehad? Wat gaat de tijd snel! Vandaag is alweer 
de meteorologische lente gestart. De natuuur begint een klein beetje te ontluiken en 
de dagen worden weer langer. Echter, Koning Winter is nog niet uit het land. Wellicht 
dat we nog een periode van kou krijgen. Laat uw schaatsen nog meer even uit het 
vet. Op school hebben we een drukke tijd achter de rug. Leest u mee? 
 
Griep! 
 
De afgelopen periode werd ook onze school getroffen door de griepepidemie. Een 
aantal leerkrachten is ziek geworden. Gelukkig konden wij de vervanging van deze 
juffen en meesters intern oplossen met bekende gezichten voor de kinderen. Wij 
streven naar continuïteit; als het echt niet anders kan verdelen wij de groep. Wij 
proberen u zoveel mogelijk op tijd te informeren via DigiDuif over de actie bij de 
vervanging van een zieke leerkracht. Wij danken u voor het begrip! 
 
Getoetst en nu? 
 
De toetsen voor het leerlingvolgsysteem (LVS) zijn door de kinderen gemaakt en 
digitaal ingevoerd door de leerkrachten. De komende weken zullen ingezet worden 
om de uitslagen grondig te analyseren. Vervolgens zullen de leerkrachten de vraag 
stellen: wat heeft mijn groep nodig? Met het antwoord op die vraag worden de lessen, 
per vak, goed voorbereid en zo effectief mogelijk gegeven. Op die manier krijgt ieder 
kind het onderwijs dat hij of zij het meest nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 

Op deze manier geven wij invulling aan Passend Onderwijs op onze school. 
 
Rapport en de gesprekken: een waardevol moment tussen u en de leerkracht 
 
Vóór de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 7 hun rapport 
ontvangen. Aansluitend daarop vonden de rapportgesprekken plaats met de 
ouders/verzorgers van onze leerlingen. Toch altijd weer spannend zo’n gesprek want de 
terechte vraag die gesteld wordt, is natuurlijk: hoe doet ons kind het op school? 
 
Een stakingsdag op 15 maart 2019: de kwaliteit van het ondewijs staat op spel! 
 
Op vrijdag 15 maart zal de school gesloten zijn omdat gestaakt wordt door het onderwijzend 
en ondersteunend personeel van onze school. Wij maken ons zorgen over het feit dat het 
onderwijs, en met name het primaire onderwijs, in de zeer nabije toekomst te maken krijgt met 
een groot tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het 
onderwijs en dat mag niet gebeuren!  
 
Via DigiDuif berichten houden wij u op de hoogte.  
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Techniek en De Triangel: 1) de Technotheek 
 
Op onze school krijgt het vak Wetenschap en Techniek steeds meer een plek op het 
weekrooster van de groepen. In de groepen 4 en 5 worden circuits uitgezet waarin dit vak een 
belangrijk onderdeel was; leerkrachten hebben leskisten gehuurd bij de Technotheek van de 
Onderwijsgroep Amstelland (zie: www.technotheekamstelland.nl). Deze kisten kunnen in 
tweetallen uitgevoerd worden en hebben uiteenlopende thema’s. Kijkt u eens op de 
genoemde site.  
 
Techniek en De Triangel: 2) Mad Science komt weer op De Triangel! 
 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 1 maart en 4 maart, kunnen 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en 
techniekcursus.  
 
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de 
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de 
slag als een echte wetenschapper!  
 
De cursus van dit schooljaar heet Natuurlijk Natuurkunde. We gaan aan de slag met 
beweging, geluid, licht, elektriciteit, magneten en warmte. 
 
Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis.  
 
Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
 
Voor de exacte data wordt u verzocht verder te lezen.  
 
Techniek en De Triangel: 3) groep 8 heeft drones gebouwd! 
 
Nog zo’n fantastisch project: de kinderen van groep 8 hebben, steeds in groepjes van 8, hun 
eigen drones gebouwd, onder leiding van enthousiaste medewerkers van Dronelaps. Heeft u 
de rapportage al gezien op RTVA? Kijkt u even op: 
https://www.youtube.com/watch?v=k0cn6WBdal0 
 
Binnenkort wordt een mooi project techniek georganiseerd door de middelbare school Panta 
Rhei in Amstelveen samen met een aantal leerlingen van groep 7 van onze school.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.technotheekamstelland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=k0cn6WBdal0
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De volgende Triangelviering – donderdag 12 maart 

 
De Triangelviering is bedoeld om de saamhorigheid binnen de 
school te versterken en de creativiteit van de kinderen naar 
voren te brengen. Meerdere malen per jaar wordt er een 
gezellige samenkomst met de kinderen georganiseerd. In 5 
poules komen verschillende groepen bijeen in het Amfitheater 
op het hoofdgebouw. Iedere groep verzorgt een deel van het 
programma. Helaas kunnen ouders hier niet bij zijn.  

 
Op 12 maart zal de tweede viering van dit schooljaar 
plaatsvinden. Met als thema ‘Open Podium’. De groepen zijn 
gevraagd of ze, met de talenten die elk kind bezit, iets in elkaar 
willen zetten van ong. 5 minuten en dit op te voeren. Hierbij kunt 
u denken aan: kunstjes (split, freerunnen etc), moppentappen, 
ballet, dans en/of zingen, muziekinstrument bespelen, cabaret/ 
stand up comedian, toneelstuk opvoeren, eigen verhaal 
voordragen/ dichten en/of goochelen. Door de hele school 

hangen posters om het nog meer te laten leven onder de leerlingen. 
 
U leest dat onze school volop in beweging is en de organisatorische en educatieve 
ontwikkelingen gaan voort. Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dat graag.  
 
Namens het team een hartelijke groet, 

 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle leerlingen, die in februari 2019, zijn 
gestart, een fijne en leerzame tijd op onze school. 

 
Belangrijke data voor uw agenda 
 
De komende periode, tot de april/meivakantie, zijn 
de volgende dagen extra vrij voor de kinderen: 
 
- 15 maart is de school gesloten in verband met de 
staking; 
- 20 maart is een studiedag: alle kinderen zijn die 
dag vrij; 
- 19 april is het Goede Vrijdag: de school is die dag 
gesloten (aansluitend start op maandag 22 april tot 
en met vrijdag 3 mei de april/mei vakantie). 
 
Deze vrije dagen kunt u ook vinden op de DigiDuif-
kalender. 
 

Op zoek naar elektrische typemachines mét 
lint…… 
 
De kinderen van groep 1/2 gaan letters en misschien 
ook woordjes typen……op echte typemachines met 
lint. Heeft u thuis nog zo’n ouderwetse typemachine 
staan en kunt u deze missen en overdragen aan 
school? Het liefst een elektrische. 
 Dan kunt u de machine inleveren bij juf Marieke, 
leerkracht van groep 1/2D op het hoofdgebouw. 
Dank u wel.  
 

Vakantieverlof: belangrijk om te weten 
 
We zijn druk bezig om de informatie in de schoolgids 
te vernieuwen. Een belangrijke aanscherping daarbij 
is de informatie over vakantieverlof op bladzijde 23 
van de geprinte versie. 
 
De kinderen hebben gemiddeld twaalf weken 
vakantie op jaarbasis. Wij verwachten dat ouders in 
die weken hun vakantie met de kinderen plannen. 
Indien men gedurende de gestelde vakantieweken, 
als gezin, niet twee weken achtereen op vakantie 
kan vanwege werk, kan de directeur extra 
vakantieverlof geven. Hieraan zit een maximum van 
tien schooldagen aaneengesloten. Er moet een 
officiële werkgeversverklaring met het 
aanvraagformulier meegegeven worden. 
 
Er mag per schooljaar 1x extra verlof worden 
aangevraagd*.  
 
 

De eerste twee weken na de zomervakantie wordt 
nooit verlof toegekend. Dit geldt ook voor leerlingen 
die nog vier jaar zijn.  
 
Ook tijdens de periode van CITO- en LVS-toetsen 
wordt geen verlof verleend. 
 
Indien het verlof over meer dan tien dagen gaat 
wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 
leerplichtambtenaar. 
 
De laatste jaren merken wij dat steeds meer ouders 
buiten de schoolvakanties om verlof willen. Zeker de 
dagen voor- en na een schoolvakantie zijn populair. 
Verkeersdrukte, vliegtijden en voordelige prijzen zijn 
veelgehoorde argumenten. Dit is verzuim dat de 
school niet toestaat. De directie is wettelijk verplicht 
ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de 
leerplichtambtenaar. Landelijk is het toezicht 
aangescherpt en voert de leerplichtambtenaar 
controles uit. Zeker op de dagen voor een vakantie 
wordt er streng gecontroleerd. Indien er sprake is 
van ongeoorloofd schoolverzuim gaat de ambtenaar 
een onderzoek verrichten. U kunt als ouders een 
waarschuwing of een boete krijgen. 
 
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Let wel: in het 
kader van verlofaanvraag en verzuim, zoals 
hierboven beschreven, gaan wij met 4-jarige 
kinderen om zoals we dat doen met de 5-jarigen die 
leerplicht hebben.  
 
* het is een misverstand dat een leerling recht heeft 
op 10 “snipperdagen”. Dit is niet het geval. 
 

DigiDuif wordt Social Schools 3.0 
 
Per 1 april 2019 wordt DigiDuif omgezet in Social 
Schools 3.0; wij vragen u uw DigiDuif app goed in de 
gaten te houden. Voor het omzetten moet u wat 
digitale handelingen verrichten. Het wijst zich 
vanzelf.  
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Mad Science komt weer naar onze school 
 
Naschoolse wetenschap- en techniekcursus:  
 
Naschoolse wetenschap & techniek cursus voor de 
groepen 3, 4 en 5 
 
Dag: dinsdag 
 
Starttijd: 15:15 / 15:25  
 
locatie: lokalen op het hoofdgebouw 
 
Dag 1: 2-4-2019 
Dag 2: 9-4-2019 
Dag 3: 16-4-2019 
Dag 4: 7-5-2018  
Dag 5: 14-5-2019 
Dag 6: 21-5-2019  
 
Naschoolse wetenschap & techniek cursus voor de 
groepen 6, 7 en 8 
 
Dag: dinsdag 
 
Starttijd: 15:15 / 15:25  
 
locatie: lokalen op het hoofdgebouw of dependance 
 
Dag 1: 28-5-2019 
Dag 2: 4-6-2019 
Dag 3: 11-6-2019 
Dag 4: 18-6-2019  
Dag 5: 25-6-2019 
Dag 6: 2-7-2019 (waarschijnlijk niet voor de kinderen 
van 8 ivm de musical) 
 
 
Na de shows van 1 en 4 maart kunnen ouders hun 
kind tot 18 maart 2019 inschrijven voor de cursus, 
via de website: www.nederland.madscience.org. 
Op het inschrijfformulier dat de kinderen mee naar 
huis krijgen staat alle informatie. Na 18 maart 2019 
worden de inschrijvingen verwerkt en krijgen de 
ouders van de organisatie Mad Science bericht en 
ontvangt de school de definitieve deelnemerslijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 '18-‘19  

 
 
 

De volgende informatiebrief wordt op  
vrijdag 

29 maart 2019 verstuurd.  
 
 

http://www.nederland.madscience.org/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8313
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8313

