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Vandaag is een bijzondere dag. Vrijdag 31 januari 2020 is de tweede stakingsdag.
Ook gisteren hebben de leerkrachten gestaakt. Het Kabinet Rutte III heeft de
afgelopen maanden een begin gemaakt met extra investeringen in het onderwijs.
Echter, deze, grotendeels eenmalige, investeringen zijn onvoldoende voor het
daadwerkelijke oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse
extra structurele investeringen nodig. Daarom staken wij voor onze leerlingen, onze
(toekomstige) collega’s en de kwaliteit van ons onderwijs! Wij vragen uw steun voor
deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het
toenemende lerarentekort en het uitblijven vna serieuze structurele investeringen in
het primair onderwijs raakt iedereen. ONZE KINDEREN HEBBEN RECHT OP GOED
ONDERWIJS!
Herhaling van een eerdere oproep: heeft u belangstelling voor het mooiste
beroep van de wereld?
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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 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.
Wie leest, leert de wereld! Een aantal mooi acties op onze school en in de bieb
Waarom is het belangrijk om je kind of tiener aan te moedigen om te lezen? Het maakt een groot
verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen of niet. Want lezen is noodzakelijk voor
leren, zeker het leren op school. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan
kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen je
kind en tiener ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen. Zo komen zij
beter mee in de samenleving.
Onze leescommissie is vergevorderd met het opstarten van een digitale schoolbibliotheek. Alle
leerlingen gaan een digitale omgeving gebruiken voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het
vinden van leestips en betrouwbare informatie. Inmiddels is onze boekencollectie gesaneerd en er zal
een investering plaatsvinden om nieuwe boeken aan te schaffen. Zo krijgen wij een inspirerende
collectie boeken op onze school!
Wist u trouwens dat de kinderen bij de bibliotheek in Amstelveen een gratis leenpas kunnen
ontvangen?
De bibliotheek staat eind januari altijd in het teken van de Nationale Voorleesdagen. Lekker veel
aandacht voor voorlezen, want voorlezen is een feestje! In de nieuwsbrief van de bibliotheek van
januari vindt u de leukste (voor)leestips en ontdekt u waarom voorlezen zo’n feestje is. En wilt u eens
wat anders met voorlezen doen? Kies dan eens voor gedichten of digitale prentenboeken. Of kom

naar het Internationaal Voorleesfestival op 1 februari! Klik op de link voor meer info:
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
Toetsen, rapporten en de adviezen groep 8
In de tweede week van januari zijn we gestart met de LVS (= LeerlingVolgSysteem) toetsen. De
uitslagen daarvan vindt u in het komende rapport van uw zoon of dochter en zullen met u besproken
worden tijdens de rapportgesprekken die plaatsvinden in de week van 24 februari 2020. En de
adviezen aan de kinderen van groep 8 zijn uitgesproken door hun leerkrachten. Bijzonder voor deze
kinderen ná 8 jaar onderwijs op de basisschool!
Een nieuwe collega
In de vorige nieuwsbrief zijn we vergeten te vermelden dat wij een nieuwe collega hebben: Paddy
Pietersen. Paddy assisteert Belinda. Paddy, welkom in ons team!
Zo,…
….de eerste informatiebrief van het nieuwe jaar is weer een feit. U kunt deze brief nog eens nalezen
op onze website (www.detriangel.net). Daar vindt u tevens de informatiebrief vertaald in het Engels.
Deze vertaling wordt al jaren verzorgd door Sian Schneider. Sian gaat er mee stoppen. Inmiddels
hebben wij een vervanger gevonden voor haar, de heer Thijs Stalenhoef. De vertaling van de
nieuwsbrieven en andere documenten in het Engels vinden wij belangrijk omdat wij de nietNederlandstalige ouders graag willen betrekken bij ons onderwijs.
In het tweede gedeelte van deze informatiebrief leest u meer over: een extra vakantiedag, onze
website, en ons aanbod naschoolse activiteiten waaronder MadScience.
Wij hopen u voldoende te hebben bijgepraat. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, maakt u
dan gerust een afspraak met onze leerkrachten ná schooltijd. Dank u wel.
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 januari 2020
zijn gestart, een fijne en leerzame tijd op onze
school.

Onze website: www.detriangel.net
Op onze website vindt u belangrijke informatie over
onze school: informatie over onze
medezeggenschapsraad (MR) en de
oudercommissie (OC). Ook eerder gepubliceerde
informatiebrieven en jaarverslagen kunt u nalezen
op de site. Tevens wordt u geïnformeerd over hoe u
uw kind kunt ziekmelden (telefonisch) en wat de
regels zijn bij het aanvragen van verlof.

Marieke Ariëns en Merel Kramer zijn
verantwoordelijk voor de coördinatie van onze
naschoolse activiteiten. Zij hebben contact met de
externe aanbieders. Let op: zij doen niet de
inschrijvingen. Dit doet u zelf via de aanbiedende
partij.

En……Mad Science komt weer naar onze
school in de lente van 2020 met nieuwe
themalessen!
Eind februari trapt de organisatie van MadScience af
met een spectaculaire science show op onze school.
Daarna kunnen de kinderen zich inschrijven voor de
naschoolse lessen via:
https://nederland.madscience.org/

De strijd tegen de luis!

Belangrijk voor uw agenda

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.

Vrijdag 14 februari 2020 zijn alle kinderen vrij.
Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari hebben
de kinderen voorjaarsvakantie. Veel plezier!

Geen brede school. Wel interessante
naschoolse activiteiten op De Triangel

Tot dan!

Na schooltijd concentreren onze collega’s zich op de
voorbereiding van hun lessen van de volgende dag.
Ze voeren dan ook ingeplande oudergesprekken of
hebben overleg met hun collega’s.
Toch faciliteren wij als school diverse naschoolse
activiteiten voor onze kinderen. Inmiddels is onze
blazersklas weer begonnen op dinsdagmiddag.
Kinderen van de Karel Eykmanschool en de
Westwijzer komen dan samen om te oefenen, onder
leiding van een docent van de Muziekschool
Amstelveen, op een zelfgekozen blaasinstrument. Er
worden musicallessen georganiseerd (MusicalDance
Battle 2020). Op de dependance vindt op
woensdagmiddag de typecursus plaats,
georganiseerd door Rapido Type.
En de schaaklessen zullen weer worden opgepakt;
vanaf begin maart zal Robert Ris, onze nieuwe
schaakmeester, kinderen wegwijs maken in dit
mooie bordspel. U kunt uw kind nog steeds opgeven
bij Robert Ris: robertris@hotmail.com / 0641153594.
Zie tevens het Social School bericht van 9 januari.

De volgende nieuwsbrief wordt op vrijdag, 6 maart,
via Social Schools* verstuurd.

* Social Schools wordt na de zomervakantie Parro. U krijgt
hierover meer informatie.

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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