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Beste ouders/verzorgers,  
 
De tijd vliegt. Morgen, Goede Vrijdag, start de april/mei vakantie. Daarna nog tien 
weken en dan begint de zomervakantie alweer. Sinds de publicatie van de maart-
nieuwsbrief is er weer het één en ander gebeurd op onze school. Leest u mee! 
 
Cito in 8 en het eindfeest! 
 
De leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen week de Cito-toets gemaakt. Altijd 
weer een spannend moment in hun school “carrière”. De drie dagen van toetsen 
werden afgesloten met een enorm gezellig eindfeest. Het thema van het feest was: 
wereldburger. U begrijpt: de hele wereld stond te hossen op de dansvloer. Na de 
vakantie gaan ze verder met het oefenen voor de eindmusical en bereiden ze zich 
voor op het kamp. Veel plezier en succes daarbij! 
 
Ons (sportieve) team 
 
Als een leerkracht uitvalt, lukt het bijna altijd om een andere collega te laten invallen 
in de desbetreffende groep. Wij waarderen de inzet van onze collega’s daarbij enorm. 
Ook de directieleden worden regelmatig ingezet voor het nodige invalwerk. In een 
arbeidsmarkt met grote krapte blijft het vervangen van collega’s een spannende 
exercitie. U kent de problematiek en wij rekenen daarom op uw begrip.  
 
Het team werkt niet alleen hard maar is ook zeer sportief. Jaarlijks wordt het 
volleybaltoernooi georganiseerd voor alle medewerkers van de Onderwijsgroep 
Amstelland, de groep waarvan onze school deel uitmaakt. Onze school heeft natuurlijk 
meegedaan en fanatiek gestreden om de wisselbeker. De beker hebben we niet 
gewonnen maar we hadden plezier voor 10! 
 
Onze sportieve leerlingen! 
 
Op 12 april vond op school de sponsorloop plaats. Wat een geweldige hardlopers 
hebben wij. 5, 10, wel 15 rondes hebben kinderen gelopen voor twee goede doelen: 
een donatie voor de wederopbouw van de Urbanuskerk en een donatie voor de 
organisatie: het vergeten kind (www.hetvergetenkind.nl). Mede door de sportieve 
aanmoediging langs de lijn, de prachtige prestaties van onze kinderen en de goede 
organisatie was dit een echte oranje-boven dag! Dank voor uw gulle giften! 
 
Techniek en wetenschap: een project in samenwerking met de Panta Rhei 
 
Meester Micha geeft regelmatig interessante technieklessen aan de leerlingen van de 
groepen 6-7-8. En soms doen we als school “iets” meer op dit gebied; in mei mogen 
20 reeds geselecteerde kinderen van groep 7 vier middagen technieklessen volgen op 
de Panta Rhei. Ze zullen daar een autootje dat rijdt op zonne-energie fabriceren met 
behulp van de nieuwste zaag- en boormachines.  
 
De Grote Rekendag: rekenen is zoveel meer dan alleen maar sommen maken in 
je boek!  
 
Op onze school zijn de kinderen dag in, dag uit druk bezig met leren. Toch is het ook 
leuk om even “net iets anders te doen”. Neem nu het vak rekenen. Rekenen is 

INFORMATIEBRIEF 
NUMMER 8: april 2019 

 

http://www.hetvergetenkind.nl/


 
 

INFORMATIEBRIEF – april 2019 

belangrijk. Het vak wordt pas leuk als je doorkrijgt wat je allemaal met rekenen kunt 
doen. Om dat te laten zien aan kinderen doen wij al een aantal jaar mee met De Grote 
Rekendag. Het onderliggende doel van deze bijzondere dag is kinderen 
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. De volgende 
Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 5 juni 2019. Het thema van  
de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties 
waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Veel rekenplezier! 
 
De Triangel, een school van mooie tradities: het jaarlijkse paasontbijt 
 
Een dankbare activiteit is ons jaarlijks paasontbijt. Ieder kind maakt dan voor een 
ander kind in de groep een heerlijk ontbijtje “met alles-erop-en-eraan”. Het bordje met 
lekkernijen wordt dan compleet gemaakt met een prachtige tekening en een 
compliment voor de ontvanger. Voor de kleinste kinderen is de paashaas op bezoek 
geweest.  
 
Natuur- en Milieu Educatie (NME): leren in de natuur 
 
De groepen 5 zijn weer gestart met het schooltuinenproject. De stukjes land zijn weer 
versierd met de prachtigste naambordjes. De eerste aardappelen en viooltjes zijn 
reeds gepoot. Nu nog wat warmer weer en de groente en bloemen schieten “als kool” 
uit de grond.  
 
“Verkeer van rechts gaat voor”…..verkeerseducatie op onze school 
 
Vanaf groep 4 krijgen kinderen wekelijks verkeersles op onze school. De stof wordt 
aangeboden uit lesboekjes van Veilig Verkeer Nederland. De kinderen van groep 7 
hebben twee weken geleden het theoretisch verkeersexamen afgelegd. In de groepen 
8 moeten ze in de praktijk, een parcours op de fiets door de wijk, laten zien wat ze 
verkeerstechnisch geleerd hebben de afgelopen jaren.  
 
“Snuffelaars” op school 
 
Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt geven wij belangstellenden regelmatig 
de kans om op onze school rond te snuffelen. Dat wil zeggen: zij draaien een aantal 
dagen mee in diverse groepen. Op die manier krijgen zij een goed beeld bij het 
basisonderwijs en alles wat er “achter de schermen” gebeurt op de school. Zijn ze 
enthousiast en willen deze mensen de Pabo gaan doen om leerkracht te worden, dan 
kunnen zij zich melden bij het stafbureau van de Onderwijsgroep Amstelland 
(www.onderwijsgroepamstelland.nl). Daar kunnen ze hun informatie krijgen over het 
studietraject. Wij kunnen goede, enthousiaste, hardwerkende mensen goed 
gebruiken. Heeft u interesse? 
 
U leest: we hebben een sportieve, technische en educatieve tijd achter de rug. Nu 
gaan we heerlijk genieten van twee weken april/mei vakantie. Geniet van de vrije tijd! 
We zien u graag weer terug op maandag 6 mei. En dan….de laatste eindsprint op 
weg naar de zomervakantie!  
 
Wij wensen u allen: fijne paasdagen en een fijne vakantie.  
 
Namens het team van De Triangel een hartelijke groet! 
 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle leerlingen die in april 2019 zijn 
gestart een fijne en leerzame tijd op onze school.  
 

Belangrijke data voor uw agenda 
 
De komende periode, tot de zomervakantie, zijn de 
volgende dagen 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. 
 
- woensdag 29 mei, donderdag 30 mei 
(Hemelvaart),en vrijdag 31 mei; 
 
 - maandag 10 juni (2e pinksterdag)  
 
Deze vrije dagen kunt u ook vinden op Social 
Schools 3.0 
 

Overzicht data en bestemmingen 
schoolreisjes schooljaar 2018-2019 
 

Groepen Bestemming Datum 

1/2 Sprookjeswonderland  23 mei 

3 en 4 Duinrell 13 mei 

5 en 6 Drievliet 16 mei 

7 en 8 Walibi 17 mei 

 
Veel plezier allemaal! 
 

De inschrijving voor de naschoolse cursus 
typen is weer gestart: Rapido Typen 
 
Via Social Schools is de volgende oproep verstuurd: 
 
Beste Ouders, 
 
We gaan 25 september weer met een cursus 
computertypen van start, die speciaal 
bestemd is voor de kinderen vanaf groep 6. De 
lessen worden gegeven op de Triangel op 
woensdag van 13.00 tot 14.30 uur. In totaal 10 keer 
1 ½ uur om de week inclusief 
examen en diploma uitreiking. 
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we 
dat nu al een paar jaar hebben 
gedaan. Hierbij houden we het kind als individu goed 
in de gaten. Ook kinderen met 
aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De 
diploma eisen zijn voor deze kinderen 
aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik 
contact met de ouders en natuurlijk zijn ze ook 
altijd welkom aan het begin of einde van de les. 
Zolang de kinderen op eigen niveau hun 

best doen, gaan ze door totdat ze het diploma 
hebben behaald. 
De kosten bedragen dit jaar € 180,-. Dit is inclusief 
diploma garantie. Voor een 
toetsenbord met USB aansluiting betaalt u € 15,- 
huur. Het bedrag kan uiteraard ook in 
termijnen worden betaald. Kinderen die een eigen 
laptop meenemen krijgen gratis een 
toetsenbord te leen en kunnen we meer uitleggen. 
Als u zich voor deze cursus en aanvullende 
informatie wilt aanmelden, kunt u naar 
www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij 
het inschrijfformulier alle gegevens 
invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen naar 
info@rapidotypen.nl voor vrijblijvende 
informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het 
doorspreken van de bijzonderheden of 
waar nodig extra uitleg. U mag ook het strookje 
invullen en op school inleveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Friggen 
rpmfriggen@planet.nl 
info@rapidotypen.nl 
06-53268098 
 

MadScience is weer op school: de lessen 
 
Als uw kind meedoet met de naschoolse activiteiten 
van MadScience, vergeet u dan niet dit af te 
stemmen met de buitenschoolse opvang.  
 
De kinderen die op school in groep 5 t/m 8 zitten, 
volgen de lessen van MacScience op: 
 
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 
 
Starttijd: 15:25. De lessen duren een uur. 
 

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.  
 
 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8313
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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  
dinsdag (!) 

28 mei 2019 verstuurd. Tot dan! 


