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Beste ouders/verzorgers,  
 
De periode van de kinderfeesten is aangebroken. Op 11 november, de dag van Sint-
Maarten, zijn de kinderen, wederom (zie de informatiebrief van november 2018) 
weggeregend; doorweekt gingen zij langs de deuren” om hun lampion te tonen en 
een Sint-Maarten-liedje te zingen.   
Die andere “Sint” is inmiddels ook weer aangekomen. Tijdens de intocht in Apeldoorn 
was er natuurlijk het nodige aan de hand; het paard van Sinterklaas, Ozosnel 
(Amerigo is inmiddels met pensioen), was wel….of toch niet aangekomen en de 
sinterklaastrein kon niet verder want de verkeerde wissel was genomen. Komen de 
cadeautjes dan wel op tijd? Uiteindelijk is alles toch weer goedgekomen. Kortom, een 
heerlijke en spannende tijd met het kerstfeest in het vooruitzicht! 
 
De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest, op donderdag 5 december, en het 
kerstfeest op donderdag 19 december zijn in volle gang. Verderop in deze nieuwsbrief 
krijgt u informatie over de gewijzigde lestijden op die dagen. Belangrijk voor uw 
boodschappenlijst: het kerstdiner is op woensdagavond 18 december 2019.  
 
Pabo-studenten op onze school: onze collega’s van de toekomst! 
 
Het opleiden tot gekwalificeerd onderwijspersoneel is een verantwoordelijkheid van 
de opleidingsinstituten en de basisschool. De Triangel is al jaren een officiële 
opleidingsschool voor PABO-stagiaires. Wij onderkennen als basisschool dat de 
praktische vorming essentieel is om een goed(e) "vakman/vakvrouw" te worden. 
Daarom willen wij graag onze tijd, energie en aandacht besteden aan deze collega’s 

van “de toekomst”.   
Onze school heeft in beide gebouwen stagiaires; dit zijn studenten van de Marnix Academie in 
Utrecht en van de IPABO in Amsterdam. Deze stagiaires worden intensief begeleid door de 
leerkrachten op onze school, de praktijkopleider vanuit de PABO-opleiding en een begeleider 
van het bovenschoolse bestuur van de Onderwijsgroep Amstelland.    
Onze school maakt bovendien gebruik van LIO-stagiaires. LIO staat voor Leraar In Opleiding. 
De LIO-stage is de eindstage van de opleiding. De LIO'er runt zelfstandig twee dagen de 
groep onder vakkundige begeleiding van de leerkracht in de school en de begeleider van de 
Onderwijsgroep Amstelland. De directie van de school is eindverantwoordelijk voor het doen-
en-laten van de LIO-stagiair. In de informatiebrief waarin de organisatie van onze school voor 
het nieuwe schooljaar bekend gemaakt wordt, worden de namen en leerkracht-begeleiders 
genoemd van de LIO-stagiaires (zie: https://detriangel.net/wp-content/uploads/minutes-
agendas-newsletters/Info-speciaal_2019-06-28.pdf ).  
De LIO-er geeft niet alleen zelfstandig les maar doet alles wat een 'gewone' leerkracht ook 
doet, zoals vergaderen, oudergesprekken en organiseren van activiteiten. Bij de LIO-stage 
gaat de student een overeenkomst met de basisschool aan, waardoor de student niet alleen 
een stagiaire is, maar een medewerker van de school wordt.  
 
Het vervolg op het vorige stukje……heeft u belangstelling? 
 
De scholen in Nederland hebben te kampen met een tekort aan leraren, dat alleen maar 
groter wordt. Als de overheid niet investeert in het primair onderwijs, zijn er over een paar jaar 
duizenden leraren te weinig. Het schooljaar 2018-2019 is er een tekort van 1200 leraren. En 
dit zal oplopen tot wel 4000 in 2020 en zelfs 10.000 in 2025. Een oplossing voor het 
lerarentekort, is het bevorderen van zij-instromers. Het aantrekken van deze groep is niet  
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alleen interessant in het kader van het tegengaan van het lerarentekort; hun achtergrond en kennis 
van buiten draagt bij aan diversiteit in lerarenteams en kan voor vernieuwing zorgen.    

 
Mocht u belangstelling hebben om u te laten omscholen tot leerkracht óf iemand kennen in uw 
omgeving, die leerkracht wilt worden dan horen wij dat graag! U kunt het doorgeven aan de directie. 
 
Lekker gegeten met elkaar! 
 
Onze school doet op verschillende manieren activiteiten ten behoeve van de teambuilding. Al jaren 
staat onze schoolorganisatie als een huis en toch is het altijd goed om elkaar op informele momenten 
te ontmoeten om bij te kletsen; in het kader daarvan vond op 8 november ons traditionele teametentje 
plaats. We hebben gesmuld en het was enorm gezellig.  
 
De strijd tegen de luis – de informatieochtenden en Social Schools 
 
Om te voorkomen dat op onze school een luizenplaag losbreekt sturen wij iedere laatste vrijdag van 
een vakantie ouders/verzorgers een Social Schools bericht met daarin het verzoek hun kind(eren) de 
laatste zondag van de vakantie te controleren op hoofdluis. Heeft u iets gevonden, geeft u dat dan 
door de volgende dag op school. Dat scheelt de “luizenouders” op maandag veel werk.  
 
Afgelopen weken vonden er bovendien twee informatie-ochtenden plaats voor de hoofd-luizenpluis 
van iedere groep op onze school. Deze ochtenden werden verzorgd door Talitha de Haas en Aranka 
Maarsen. Deze twee moeders staan altijd klaar om vragen en opmerkingen bij het luizenpluizen te 
behandelen.  
 
Op stap…… 
 
Een aantal groepen is de afgelopen weken op stap geweest; de groepen 6 waren naar het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De groepen 5 hebben een interessante rondleiding gekregen in 
de Watertoren van Aalsmeer. Met dit soort educatieve bezoeken krijgen de kinderen een complete 
indruk van de lessen die ze in de groep hebben gehad bij aardrijkskunde, biologie of geschiedenis (de 
zogenaamde zaakvakken). Via deze weg willen wij de ouders danken die de leerkrachten hebben 
geholpen bij de begeleiding van onze kinderen. Fijn dat we op u kunnen rekenen! Volgende keer 
weer?    
 
Een nieuwe collega 
 
Astrid Hoffscholte is gestopt als event manager op onze school. Noortje Semmelink heeft haar plaats 
ingenomen. Astrid, dank voor de goede organisatie! Noortje, van harte welkom in ons team! 
 
Van Social Schools naar Parro? 
 
Vanaf januari 2020 zullen we onderzoeken of het nodig is om over te stappen van Social Schools naar 
Parro; Parro is de communicatie-app die zeer nauw gelieerd is aan het systeem Parnassys dat wij 
gebruiken voor het bijhouden van onze leerlingadministratie. Via Social Schools en de komende 
nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden over verdere ontwikkelingen.  
 
Genieten maar…… 
 
Zo, de donkere tijden voor Kerst komen eraan. Donderdag, 21 december, is alweer de “kortste dag”. 
Daarna gaan we weer heerlijk “lengen” en misschien ook wel strengen. Voor nu wensen wij u alvast 
een heel fijn sinterklaasfeest en geniet van de meest gezellige periode op school.  
 
Namens het team een hartelijke groet, 
Guus van Weezenbeek en Theo Bestman 
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle nieuwe kinderen, die in november 
2019 zijn gestart, een fijne en leerzame tijd op onze 
school.  
 
Belangrijk voor uw agenda 
 
De organisatie rondom het sinterklaasfeest op 5 
december en het kerstfeest op donderdag 19 
december is in volle gang. De schooltijden voor die 
dagen zijn als volgt: 
 
Sinterklaas op De Triangel 
 
Het Sinterklaasfeest: op donderdag 5 december 
geldt een continurooster. Dat wil zeggen: 
 
Alle kinderen blijven op school voor de lunch. Ze zijn 
uit om 14:00 uur op het hoofdgebouw. En de 
kinderen op de dependance zijn uit om 14:10 uur. 
 
Kerst op De Triangel + een extra vrije dag 
 
Het kerstdiner is op woensdagavond 18 
december. 
 
Het kerstfeest: op donderdag 19 december geldt 
hetzelfde continurooster als op donderdag 5 
december.  
 
Vrijdag, 20 december is de school gesloten; de 
kerstvakantie is dan begonnen en duurt tot en met 
zondag 5 januari 2020. De kinderen worden weer op 
maandag 6 januari 2020 verwacht op school. 

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

Opbrengst Kinderpostzegelactie 
 
De kinderen van de groepen 6-7-8 hebben  
€ 5.335,61,- opgehaald met de kinderpostzegelactie. 
Dank voor jullie grote inzet.  
 

Kerstkaarten  
 
De afgelopen jaren is een mooie traditie ontstaan 
dat kinderen kerstkaartjes schrijven voor ieder kind 
in de klas. Het verzoek daarbij is altijd geweest: als 
je je kaartjes uitdeelt, zorg er dan voor dat alle 
kinderen in de klas een kerstkaartje krijgen. 
Sinds een aantal jaar geven wij aan deze traditie 
een andere invulling op onze school. Wij vragen de 

kinderen 1 kerstkaart te schrijven voor de hele klas. 
De juf of meester zal deze kaart dan ophangen in, 
bijvoorbeeld, de kerstboom in de klas. 

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

De volgende nieuwsbrief wordt op donderdag, 19 
december, 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. 

 


