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Beste ouders/verzorgers,  
 
“De scholen zijn weer begonnen!”. U kent ze wel; de spandoeken die her en der 
verspreid in de wijk hangen. Ook onze school is alweer vier weken druk bezig met het 
geven van onderwijs. De leerkrachten vullen hun weekrooster in. Gymmen gaat 
volgens een schema. Activiteiten worden in agenda’s gezet en, indien nodig, 
gecommuniceerd met de klassenouders. Kortom, de school draait volop. Ook bij u 
thuis zal de start van het nieuwe schooljaar weer vragen om een duidelijke 
organisatie (school, sportclubs, afspreken met een vriendje/vriendinnetje, 
verplichtingen bij het werk). Wij begrijpen dat heel goed.  
Duidelijkheid op school betekent dat wij ons, samen met u, houden aan bepaalde 
regels. Zo willen we niet dat in beide schoolgebouwen ouders gebruiken maken van 
hun mobiele telefoon. Even alleen maar tijd voor het wegbrengen van uw kind! Een 
praatje met andere ouders en/of de leerkracht is goed voor de contacten. En dan op 
tijd de school verlaten zodat de leerkrachten in rust kunnen starten met hun lessen.  
Voor de veiligheid vragen we iedereen te lopen in de school en denk even aan het 
éénrichtingsverkeer in beide amfitheaters van het hoofdgebouw. U begrijpt: wij willen 
graag een rustige sfeer in beide gebouwen. Dat komt de start en de rest van de 
schooldag ten goede; kinderen kunnen zich dan goed concentreren en opdrachten 
uitwerken. Doet u mee aan het handhaven van deze regels? Namens de kinderen en 
het team: dank u wel! 
 
Veel informatie op de website: www.detriangel.net....een kijkje waard 

 
Bij de start van het schooljaar regelen we altijd een aantal zaken. Zo werken we in de 
komende weken de website, www.detriangel.net, bij en is inmiddels de jaarkalender te lezen 
in Social Schools. In de tussentijd zorgen we er per Social Schools bericht voor dat u alle 
belangrijke informatie over school en de groep van uw kind op tijd ontvangt. 
Een mooie aanvulling op de website is: de schoolgids. Digitaal is deze te lezen op: 
https://detriangel.net/school/schoolgids/. Het heeft ons een tijdje gekost om deze weer volledig 
up-to-date te krijgen. Er ontbreken nog wel een aantal zaken. De complete inhoud is iets 
anders dan onze vorige schoolgidsen maar comform de eisen van de inspectie. Heeft u nog 
vragen en/of opmerkingen bij de gids, richt u zich dan tot Theo Bestman.  

 
Een sterk team! 
 
Inmiddels zijn de nieuwe collega’s en stagiaires, die geïntroduceerd zijn in de nieuwsbrief van juni 
2019, gestart. Zij hebben er allemaal enorm veel zin in. Ook de beide coördinatoren Tussenschoolse 
Opvang (TSO), Nancy en Gea, hebben hun TSO-organisatie weer op orde. Ze doen echter wel een 
dringende oproep voor vrijwilligers om de dagelijkse Tussenschoolse Opvang rond te krijgen. Kunnen 
wij op uw rekenen? Of kent u iemand die ons graag wilt helpen? U kunt zich melden bij Nancy en Gea. 
Dank u wel.  
 
Leesbevording: de Kinderboekenweek 2019 
 
Veel collega’s die in werkgroepen en commissies zitten, hebben hun eerste vergaderingen al weer 
vastgelegd. Het eerste grote evenement dat plaatsvindt is de Kinderboekenweek. Het thema is: Reis 
mee! De Kinderboekenweek 2019 duurt van woensdag 2 oktober tot en met vrijdag 11 oktober. 
Tussendoor vinden er fantastische activiteiten plaats, in de groep, en door de school heen. De 
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Kinderboekenweek is een mooie Nederlandse traditie ter bevordering van het leesplezier bij kinderen. 
In deze brief vindt u informatie van de Bibliotheken Amstelland over o.a. het gratis lenen van boeken. 
Lezen en voorlezen: wat enorm leuk om te doen! 
 
Informatieavonden en startgesprekken 
 
Afgelopen week hebben de informatieavonden voor de ouders/verzorgers van de groepen 3 en 8 
plaatsgevonden. De leerkrachten van de groepen 3 hebben uitvoerig stil gestaan bij een manier van 
lesgeven die verrijkt en verdiept: spelend leren. De collega’s van de groepen 8 hebben ouders 
voorbereid op de activiteiten tijdens het laatste schooljaar op de basisschool en de procedure bij de 
overgang naar het voortgezet onderwijs.  
De ouders/verzorgers van de groepen 3 t/m 8 hebben deelgenomen aan de persoonlijke 
startgesprekken met de juf en/of meester, in de groepen 6, 7 en 8 in aanwezigheid van de kinderen. 
Een waardevol moment voor u, uw kind én de leerkracht! 
 
Kleurenweek bij de kleuters 
 
In de week van 9 september was de traditionele kleurenweek in de kleutergroepen. Volgens de 
weekwijzer van Pompom hadden de juffen en kinderen iedere dag een kledingstuk aan in de kleur van 
de dag (maandag een geel kledingstuk, dinsdag een rode, enz.). Een kleurrijke start van het nieuwe 
schooljaar.  
 
De Triangel en zijn naschoolse activiteiten. Extra aandacht voor: de blazersklas! 
 
Onze school organiseert het hele schooljaar door naschoolse activiteiten. Of wij organiseren dat zelf, 
bijvoorbeeld de schaakcursus voor beginners (deelnemers ontvangen dit schooljaar geen 
schaakdiploma). Of wij laten deze activiteit organiseren door een externe partij, bijvoorbeeld door de 
organisatie Rapido Type voor de typecursus of door MadScience voor naschoolse wetenschap- en 
technieklessen.  
Sinds jaar en dag organiseert de Muziekschool Amstelveen de blazersklas. Leerlingen van onze 
school krijgen dan instructie bij het spelen op een blaasinstrument. Dit schooljaar kan deze activiteit 
nog niet doorgaan omdat er net iets te weinig aanmeldingen zijn. Wilt u uw kind toch nog inschrijven 
voor deze muzikale, naschoolse activiteit neemt u dan contact op met Theo Bestman.  
 
We kunnen niet zonder u! 
 
Ook dit schooljaar hopen we weer op de grote inzet van ouders/verzorgers bij de vele activiteiten die 
wij organiseren. We kunnen niet zonder u! De eerste ouders zijn tijdens schooltijd al weer gezien: de 
papa’s en mama’s voor de luizenpluis vlak na de zomervakantie (zie de powerpoint bij de hoofdluis-
voorlichting op de website van school: https://detriangel.net/info-huidige-schooljaar/hoofdluis/) 
én de leesouders. Nu al: hartelijk dank voor uw grote inzet! Wij waarderen dat enorm! 
 
Overigens, heeft u vragen over het luizenpluizen dan kunt u deze stellen aan onze “hoofd” 
luizenmoeders: Aranka Maarsen en Talitha de Haas. Zij hebben jarenlang ervaring en veel kennis van 
het luizenpluizen; zij willen u graag informeren.  
 
Vragen? Zó geregeld 
 
U leest: we zijn met heel veel plezier en energie gestart met dit bijzondere schooljaar. De collega’s zijn 
weer volop bezig met hun onderwijs en alles wat daarbij hoort. Ze doen weer ongelooflijk hun best! 
Natuurlijk kunt u voor uw vragen en opmerkingen altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Wij 
verzoeken u daarvoor de leerkracht ná schooltijd te benaderen of telefonisch een afspraak te maken 
voor een persoonlijk onderhoud. 
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Nog 1 ding…AVG, het privacy reglement 
 
Vergeet u niet op Social Schools aan te geven wat uw voorkeur beeldmateriaal is i.v.m. de AVG-
wetgeving. Bij het “groene formulier” (NAW-gegevens) vindt u een uitgebreide toelichting hierbij.  
Het privacy reglement vindt u op de website van de Onderwijsgroep Amstelland (zie  
https://onderwijsgroepamstelland.nl/over-ons/privacy-op-de-scholen-) 
 
Zo, de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar is weer een feit. Wij hopen u voldoende te hebben 
bijgepraat.  
 
Namens het team een hartelijke groet, 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
 
 
 
Ps 
 
Belangrijk voor uw agenda: 
 
- op 5 december, de sinterklaasviering, is er 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. 
 
- op 19 december, de kerstviering, is er ook een continurooster. Zie 5 december; 
- op vrijdag, 20 december, zijn alle kinderen vrij. Maandag, 23 december, begint dan de kerstvakantie. 
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Nieuwe leerlingen 
 
In juli-augustus-september 2019 zijn de volgende 
kinderen bij ons op school gekomen: 
 
Lia  Moiset Madrid 1/2A 
Olivia  Sui  1/2C 
Rita  Breuker  1/2B 
Remasse El Aarabi 1/2G 
David  Miretskiy 1/2B 
Andrey            Zubets  1/2E 
Beau                van Eelen 1/2A 
Gen             Belu-John 1/2F 
Collin               van Tuijl 1/2H 
Shaijna            Mahabier 1/2F 
Lucy                van Zijderveld 1/2H 
Maya          Homan  1/2A 
Daniel         Toth           1/2A 
James            Yeh                 1/2H 
Yade                Türk       1/2H 
Aleksandra      Ageeva           1/2A 
Chloé               Hollander       1/2G 
Lorenzo       Oosterling   1/2F 
Resa              van Hees  1/2C 
Jamie              Michel            1/2E 
Alexia            Ergul                1/2C 
Chaitra          Kalikiri           1/2E 
Filippe           Tzanis         1/2A 
Jurre             Vermeulen      1/2A 
Livia                van Leijen      1/2B 
Om                   Kulkarni           1/2B 
Sophia           Kleiss             1/2E 
Nasser           Lakdim         1/2C 
Max          Hendrikman  1/2C 
Myra        Gupta           1/2C 
 
Shanaya  Bansal  3C 
Rayansh  Nair                 3C 
Bade   Kasap                3B 
Victor   Balabanov         3D 
Enrique  Perdana            3B 
Djanet   Saddal               3D 
Yassin   Hendriks            3A 
Skye   Hagen                3B 
Lara   Eugenio Vestia  3D 
Tanisie   Singh                 3D 
Annika   Mukherjee          3A 
Eiji   Kobayashi          4B 
Rishabh  Naik                 4B 
Dhriti   Giridhar              4B 
Jasmin   Leimala              5A 
Alexander  Popescu        5D 
Jeev   Arunbal               5B 
Nico   Berkhout             5B 
Peter   Balabanov          5D 
Hannah  Hulsman           5C 

Anissa   Saddal               6D 
Ozan   Bellikan              6A 
Ella   Mac Donald             6C 
Mia   Pocock         7A 
Iza  Mac Donald        8C 
 
 
Wij wensen jullie een fijne, leerzame tijd op onze 
school.  

 
Een uitnodiging van de bieb: leest u mee? 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Voor ons 
is dit een goed moment om lezen en leesplezier 
opnieuw onder de aandacht te brengen.  
Onderzoek wijst uit dat kinderen die beter zijn in 
lezen, daar ook profijt van hebben bij andere 
vakken. We vinden het daarom belangrijk dat 
kinderen plezier hebben in lezen en veel met boeken 
in aanraking komen. Op school én thuis.  
   
Niet alle ouders weten het lidmaatschap van de 
Bibliotheek Amstelland voor ieder kind in 
Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer gratis is. Tot hun 
18e kunnen zij gratis boeken, films, tijdschriften en 
games lenen in onze vestigingen in Amstelveen, 
Aalsmeer en Uithoorn. Bovendien krijgen leden 50% 
korting op jeugdactiviteiten zoals workshops in de 
Maakplaats, of theatervoorstellingen in de 
Bibliotheek.  
   
U en uw kind(eren) zijn van harte uitgenodigd in de 
bibliotheken van Amstelveen. Welkom! 
 

Een aantal vragen en verzoeken…. 
 

1) Op de dependance vragen wij u bij het naar 
binnen en naar buiten gaan alleen de paarse 
deur te gebruiken. 

 
2) Wijzigingen van uw adres en/of 

telefoonnummers verzoeken wij u door te 
geven aan de administratie (Belinda Klein) 
via de mail 
(administratie.triangel@ogamstelland.nl)  
 

3) is uw kind ziek dan verzoeken wij u alleen 
telefonisch contact op te nemen met school: 
- hoofdgebouw, groepen 1/2 t/m 5 en groep 
7, tussen 8:00-8:30, op nummer: 020-
6453825 
- dependance, groepen 6-8, tussen 8:10 en 
8:40, op nummer 020-6408706 
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4) de verlofregels vindt u op: 
https://detriangel.net/ziek-en-verlof/ 
 

5) tijdens de periode van toetsen in het kader 
van het leerlingvolgsysteem verzoeken wij u 
geen verlof op te nemen; 
 
 

Dank u voor uw medewerking! 
 

 
MadScience komt wederom naar ons toe: in 
de lente van 2020 
 
U ontvangt in de nieuwsbrief van januari 2020 meer 
informatie over ons naschools aanbod techniek, 
georganiseerd door MadScience.  
 
 
 

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 '19-‘20. 


