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Beste ouders/verzorgers,  
 
De herfst is volop aan de gang. Verleden jaar schreef ik in de nieuwsbrief van oktober 
over een “ongekende lange, warme zomerperiode”. Dat is nu beslist niet aan de orde; 
wind en regen bepalen het weerbeeld. Toch, geniet van de veranderingen in de 
natuur; vier de herfst! Dit is juist de tijd van het jaar om met kinderen de natuur in te 
gaan op zoek naar paddenstoelen (heksenkringen), kastanjes, diverse noten en mooi 
gekleurde bladeren. Op school kunt u ook de herfst beleven; herfsttafels bij de 
kleuters en fantastische schilderwerkjes met typische herfstkleuren. De egel gemaakt 
van kastanjes met lucifershoutjes is dit jaar ook weer gesignaleerd. Prachtig! U leest: 
beeldende vorming of liever knutselen is een vast onderdeel op de weekroosters van 
de leerkrachten. Zij en de kinderen vinden dit vak enorm leuk om te doen. Even geen 
rekenen en taal maar lekker werken met je handen uit de mouwen!   
 
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. De eerste toetsen bij 
een blok rekenen, taal of spelling zijn weer afgenomen. En wellicht heeft u tussendoor 
een gesprek gehad met de leerkracht van uw kind. Komende week is het 
herfstvakantie. Daarna gaan wij ons voorbereiden op, misschien wel de drukste 
periode van het schooljaar; de voorbereidingen op het feest van Sint-Maarten op 11 
november, Sinterklaas en het gezellige kerstfeest op onze school (verderop in de brief 
meer informatie). De collega’s en de oudercommissie kunnen uw hulp bij deze 
festiviteiten goed gebruiken. Houdt u de berichten via Social Schools goed in de 
gaten. Alvast bedankt voor uw medewerking.   
 
Kinderboekenweek  

De eerste grote activiteit die jaarlijks terugkeert op onze school, is de Kinderboekenweek. Onder grote 
belangstelling van ouders is deze week feestelijk geopend op het plein van het hoofdgebouw. Het 
thema “reis mee” heeft heel veel kinderen geïnspireerd om creatief aan de slag te gaan met lezen en 
schrijven: posters maken bij je favoriete boek, boekenleggers knutselen en je eigen verhaal schrijven 
en illustreren. Ook boekhandel Twister heeft dit jaar een literair steentje bijgedragen met een goed 
gevulde boekenkraam op het hoofdgebouw en de dependance. Kinderen konden te kust en te keur 
boeken kopen. Een mooie week waarin het kinderboek centraal stond! Commissie: hartelijk dank voor 
de goede organisatie.  
 
Goede contacten met Bibliotheek Amstelland  
Al jaren hebben we goed contact met Bibliotheek Amstelland; de leerkrachten hebben ook dit 
schooljaar hun groepen weer ingeschreven voor activiteiten georganiseerd door medewerkers van 
deze organisatie. Met deze activiteiten willen we het leesplezier van kinderen ontwikkelen en verder 
stimuleren.   
Wij hebben op school één gediplomeerde leescoördinator. Een leescoördinator is voor een school die 
structureel aan leesbevordering wil werken onmisbaar. Zij draagt zorg voor verschillende 
basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele boekencollectie, de 
kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering 
van leerkrachten. Deze leescoördinator is op dit moment bezig met een onderzoek om, in de 
toekomst, in samenwerking met de Bibliotheek Amstelland onze schoolbibliotheek te 
professionaliseren en eventueel te digitaliseren. De eerste contacten zijn gelegd. Wordt vervolgd.  
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Nog een interessante ontwikkeling: de website  
Jarenlang wordt onze website, www.detriangel.net, kundig onderhouden door de web-ouder, Peter 
Schadae. Echter, Peter gaat ermee stoppen. Dat is enorm jammer maar we respecteren zijn 
beslissing. Samen met Peter hebben wij inmiddels een organisatie gevonden die onze website gaat 
herbouwen en onderhouden. Peter helpt ons bij deze transitie. Super dat je ons al die jaren van dienst 
bent geweest, Peter. Hartelijk dank daarvoor!  
U ontvangt een bericht via Social Schools zodra de nieuwe site in de lucht gaat. Tot dat moment kunt 
u uw informatie over school, o.a. de schoolgids, vinden op de bestaande site.   
 
Luizen  
De afgelopen weken hebben veel ouders zich ingezet om onze kinderen te controleren op luizen en 
neten. Dank u wel daarvoor. De leerkrachten zullen nu op zoek gaan naar een vaste hoofdluizen-
moeder per klas. Deze ouder zal verzocht worden om de voorlichtingsmomenten bij te wonen van 
onze opper-hoofdluizen moeders Aranka en Talitha. Met het doorgeven van hun grote kennis 
verwachten we dat het luizenpluizen nog sneller en gerichter zal gaan.    
Iedere laatste vrijdag van een vakantie zult u een Social Schools app ontvangen met het verzoek uw 
kind de laatste zondagmiddag van de vakantie thuis op hoofdluis te controleren. Geeft u dan 
maandagochtend aan de leerkracht door als er iets gevonden is? De luizenouders kunnen hiermee 
rekening houden. Dank u wel voor de medewerking!  
 
Onze schoolorganisatie  
Na de herfstvakantie keert Suzanne Ruisch weer terug van haar zwangerschapsverlof. Welkom terug! 
Ondertussen is juf Kim van der Vliet met zwangerschapsverlof. Geniet van deze bijzondere periode, 
Kim!  
U leest/hoort dagelijks via de media over de krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten. Bij 
afwezigheid van een leerkracht doen wij onze uiterste best om intern vervanging te regelen. Toch 
krijgt onze schoolorganisatie steeds meer te maken met de grote tekorten aan leerkrachten; onze 
mogelijkheden om goede vervanging te vinden schieten op een gegeven moment te kort. We 
proberen het te allen tijde te voorkomen maar als het echt niet meer lukt, moeten wij groepen verdelen 
over andere groepen óf, in het uiterste geval, de kinderen naar huis sturen. Wij rekenen op uw begrip. 
  
 
Ten slotte......  
Deze informatiebrief is vrij snel gepland na de publicatie van de september-brief. Toch leest u in deze 
brief dat onze school met veel lange termijn ontwikkelingen bezig is. Het is goed dat u ook daarvan op 
de hoogte bent.   
 
Komende week is het herfstvakantie. Geniet ervan en wij zien u en de kinderen graag weer terug op 
maandag 28 oktober 2019.   
 
Namens het team een hartelijke groet,  
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman  
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Nieuwe leerlingen 
 
Nieuwe leerlingen op onze school zijn: 
 
MilanVilters 1-2C     
Feline Holm 1-2F 
Tim Albers 1-2B   
 
Welkom! 
 
Wij wensen deze kinderen een fijne en leerzame tijd 
op onze school.  
 
Belangrijk voor uw agenda 
 
De organisatie rondom het sinterklaasfeest op 5 
december en het kerstfeest op 19 december is in 
volle gang. De schooltijden voor die dagen zijn als 
volgt:  
 
Het Sinterklaasfeest, 5 december 2019:   

 op 5 december geldt een continurooster. Dat 
wil zeggen: alle kinderen blijven op school voor 
de lunch. Op het hoofdgebouw zijn ze vrij om 
14:00 uur. En de kinderen op de dependance 
zijn vrij om 14:10 uur.  

 
Kerstfeest:  

 Het kerstdiner vindt plaats op 
woensdagavond 18 december 2019;  

 De kerstviering vindt plaats op donderdag 19 
december. Op die dag geldt hetzelfde 
continurooster als op 5 december (zie 
hierboven);  

 LET OP: vrijdag 20 december 2019 zijn alle 
kinderen vrij. De start van de kerstvakantie!  

 
Verdere informatie bij deze bijzondere dagen volgt 
via Social Schools. Houdt u de berichtgeving goed in 
de gaten.  
 

Verjaardagskaarten   

 
Wij verzoeken u uitnodigingen voor 
verjaardagspartijtjes uit te delen buiten het 
schoolgebouw. De achterliggende gedachte hiervan 
is dat kinderen die niet uitgenodigd worden daar 
minder last van hebben.   

 
Op tijd starten en rust in de school. Waarom 
deze regels? 
  
Rust in de school: 
 
Tien minuten voor aanvang van de lessen gaan de 
buitendeuren open en kunnen kinderen en ouders 
die dat willen al binnenkomen.  

Rust en stilte willen we graag in de gangen van 
beide locaties. Zou u na het wegbrengen van uw 
kind de school willen verlaten? Zo nodig spreken we 
ouders en kinderen hier op aan. 
 
Op tijd beginnen: 
 
Wanneer we met elkaar de dag op tijd laten 
beginnen, geven we aan dat we school belangrijk 
vinden. Leren kost tijd en dus is het goed om zuinig 
met die lestijd om te gaan. Bovendien bevordert een 
tijdige start van de lessen de rust in de school. Op 
tijd beginnen is ook een vorm van discipline. 
Discipline, ook bij jonge kinderen, is een belangrijke 
voorwaarde voor succesvol leren. 

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

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. 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief wordt op vrijdag, 29 
november, via Social Schools 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 '19-‘20. 
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