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Beste ouders/verzorgers,  
 
De lente is weer in het land! En ook in de school! In veel groepen staan potjes met 
bolletjes uitgestald en heeft de leerkracht mooie lentetakken neergezet in de klas. 
Ook wordt er volop geknutseld met het thema lente of Pasen. Kortom, een gezellige 
sfeer! 
 
Wat een talenten: De Triangel-viering van 12 maart 
 
Op school is leren belangrijk.Toch willen kinderen ook heel graag laten zien dat ze 
goed zijn in andere dingen dan taal en rekenen. Dat kon op 12 maart tijdens De 
Triangel-viering! In ons grote amfitheater hebben de kinderen op de tribune genoten 
van de dansjes, toneel- en muziekstukjes en moppentappen die uitgevoerd werden 
door onze talenten. Je kon goed zien dat de kinderen zich optimaal voorbereid 
hadden in de klas onder begeleiding van hun juf of meester. Petje af en een diepe 
buiging! 
 
Wij staakten! 
 
In de informatiebrief van maart 2018 kon u al lezen over een staking in het onderwijs, 
namelijk die van 14 maart in dat jaar. We zijn nu precies een jaar later. Er is veel 
bereikt maar nog niet voldoende om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven 
geven op de scholen. Het tekort aan leerkrachten wordt steeds nijpender en de 
financiële vergoeding is nog steeds niet marktconform. De regering Rutte heeft al veel 
toegezegd maar het is niet voldoende. Wat wordt de volgende actie? We houden u op 
de hoogte.  
 
Natuur- en Milieu Educatie (NME): leren in de natuur 
 
Op school geven we het vak biologie. Een interessant vak: leren over de natuur. Maar 
het wordt nog leuker als je de natuur echt ingaat. Onze school werkt al jaren samen 
met de organisatie Natuur- en Milieu Educatie Amstelveen. Deze organisatie verzorgt 
interessante biologielessen in de natuur. Groepen gaan dan vaak naar het 
Amsterdamse Bos of naar kinderboederij Elsenhove. Maar ook in onze wijk zelf 
worden activiteiten uitgezet die te maken hebben met de natuur. Een prachtig 
voorbeeld daarvan is de actie: zwerfafval. De kinderen van groep 3 gaan met elkaar 
een ochtend het zwerfafval opruimen rondom de school. Zakken vol vuil worden met 
een handige prikker verzameld en opgehaald. Helpt u een handje mee om de wijk 
schoon te houden? Dank u wel.  
 
Yes, in mei we gaan weer op schoolreisje! 
 
Iedere twee jaar gaan we op schoolreisje. Een fantastisch moment in het leven van 
elk kind op de basisschool. Lekker uit school en een dag héél wat anders doen dan 
leren. Gezellig met elkaar op pad! De commissies zijn druk in de weer om deze dagen 
in mei goed te laten verlopen. Houdt u de Social School (voorheen DigiDuif) berichten 
goed in de gaten. Vrijwilligers die meegaan, juffen en meester, maar vooral al onze 
kinderen: alvast heel veel plezier toegewenst! 
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We zijn een katholieke school: het paasfeest komt er weer aan! 
 
We moeten niet vergeten dat de komende weken in het teken staan van het paasfeest. 
Donderdag 18 april zal het traditionele paasontbijt plaatsvinden op school. Vrijdag 19 april is 
het Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus is gekruisigd. Die dag start ook de april/mei 
vakantie. De kinderen worden weer op school verwacht op maandag 6 mei.  
 
Een tweetal huishoudelijke mededelingen: jaarverslag en verkeersdrukte 
 
Op de website van school, www.detriangel.net, vindt u onder info ’18-’19 -> nieuws -> 
nieuwsbrief, het jaarverslag 2017-2018. In dit verslag kunt u lezen wat er in dat jaar op onze 
school is gebeurd. Een kort en bondige terugblik.  
 
Rond onze beide schoolgebouwen, het hoofdgebouw en de dependance, is het iedere 
ochtend een drukte van jewelste. Uit de hele wijk worden kinderen door hun 
ouders/verzorgers met de fiets, lopend of met de auto naar school gebracht. Dat zorgt voor 
een enorme verkeersdrukte. Belangrijk is dan dat iedereen zich houdt aan de verkeersregels: 
fietsen over de fietspaden. Lopen op het voetgangerspad. Parkeren binnen de daarvoor 
bestemde parkeervakken. Regelmatig controleren medewerkers van Handhaving of iedereen 
zich aan de verkeersregels houdt. Veiligheid boven alles! En ons advies is: maak alstublieft 
tijd om uw kind met de fiets of lopend naar school te brengen. 
 
De komende periode tot de april/mei vakantie 
 
De komende periode, tot de april/mei vakantie staat in het teken van twee belangrijke 
activiteiten: het eerder genoemde paasontbijt én het maken van de cito-eindtoets door de 
kinderen van groep 8. Het hele team van De Triangel wenst onze oudste leerlingen heel veel 
succes bij dit belangrijke moment op weg naar de middelbare school. Doe je best! 
 
Namens het team van De Triangel een hartelijke groet! 

 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.detriangel.net/
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle leerlingen die in maart 2019 zijn 
gestart een fijne en leerzame tijd op onze school.  
 

Belangrijke data voor uw agenda 
 
De komende periode, tot de april/mei vakantie, zijn 
de volgende dagen extra vrij voor de kinderen: 
 
- vrijdag 19 april, Goede Vrijdag. Aansluitend start de 
april/meivakantie op maandag 22 april en duurt tot 
en met vrijdag 03 mei. 
 
Deze vrije dagen kunt u ook vinden op de DigiDuif-
kalender. 
 

Team Triangel 2 (groep 8B) wint 
zaalvoetbaltoernooi! Een verslag 
  
Nadat Jens, Eugine, Abdessamad, Tom, Mylan, 
Finch, Ruben, Alex en Daan N. in groep 7 een 
knappe derde plaats hadden behaald in het 
zaalvoetbaltoernooi gingen zij dit schooljaar voor 
goud. Het toernooi startte in oktober met 30 
jongensteams van diverse Amstelveense 
basisscholen. Met een enorme inzet en teamgeest 
behaalden zij de finale. Op woensdag 13 maart werd 
de finale gespeeld tegen team RVS 1. Het werd een 
bloedstollende wedstrijd onder luide 
aanmoedigingen van heel veel ouders, 
broers/zussen, klasgenoten, juffen/meesters en 
andere fans. De wedstrijd eindigde in 2-2 en dus 
moesten er strafschoppen worden genomen. 
Triangel 2 was de koelbloedigste en won de finale!!! 
Een groot feest volgde. Gefeliciteerd jongens van 
8B!!! De bekers krijgen een mooie plek in de 
prijzenkast op het hoofdgebouw. 
 

MR 
 
De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt, 
mede namens u, de belangen van de ouders en het 
personeel van de Triangel. De MR bestaat uit acht 
leden.  
 
Namens de ouders zijn dit: 
 
Anneke Lodder (voorzitter) 
Peter Schadae  
Marjolein Veldhoven 
Odiel Vellenga-Wassenaar 
 
 
 
 

Namens het personeel zijn dit: 
 
Lia van Santen 
Koen Tuinte  
Femke Keers 
Mariëtte Mansvelder 
 
Circa 10 keer per jaar vergaderen zij (deels) samen 
met de directie en denken en adviseren zij mee over 
zaken als aanstelling van nieuw personeel, de 
formatie voor het volgend schooljaar, de begroting, 
de cao, actualiseren van protocollen etc. De notulen 
van deze vergaderingen en meer informatie over de 
MR zijn terug te vinden op: 
https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggensch
apsraad/ 
 

MadScience komt weer naar onze school: de 
lessen 
 
Ná 18 maart 2019 zijn de inschrijvingen MadScience 
verwerkt en hebben de ouders/verzorgers via deze 
organisatie de bevestiging van inschrijven 
ontvangen. De school is in het bezit van de 
definitieve deelnemerslijst. 
 
De dinsdagen dat de naschoolse activiteiten 
plaatsvinden zijn: 
 
kinderen die op school in groep 3 en 4 zitten:  
 
Starttijd: 15:15  
 
Dag 1: 02-4-2019 
Dag 2: 09-4-2019 
Dag 3: 16-4-2019 
Dag 4: 07-5-2019  
Dag 5: 14-5-2019 
Dag 6: 21-5-2019 
 
kinderen die op school in groep 5 t/m 8 zitten. 
 
Starttijd: 15:25 
 
Dag 1: 28-5-2019 
Dag 2: 04-6-2019 
Dag 3: 11-6-2019 
Dag 4: 18-6-2019 
Dag 5: 25-6-2019 
Dag 6: 02-7-2019 
 
De lessen duren een uur. 
 
 
 
 

https://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggenschapsraad/
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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  
donderdag (!) 

18 april 2019 verstuurd. Tot dan! 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8313
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8313

