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Beste ouders/verzorgers,  
 
U heeft ze vast al gezien. Her en der in de wijk vindt u de spandoeken met de 
mededeling “De scholen zijn weer begonnen!”. Met de publicatie van deze 
nieuwsbrief zijn we alweer vier weken verder. We draaien volop. De leerkrachten 
volgen hun weekrooster. En gymmen gaat in beide gebouwen volgens een strak 
schema. 
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. De Corona-regels die gelden in het primair onderwijs zijn met u inmiddels 
gecommuniceerd. Mochten er zaken veranderen dan wordt u daarvan op de hoogte 
gesteld via Parro.  
Wij missen wel de rechtstreekste contacten met u. Maar het is niet anders. 
Gezondheid boven alles! Gelukkig zijn de sociale media zoals Teams voor de 
“contacten” een werkzaam alternatief.  
 
Veel informatie op de website: www.detriangel.net....Corona en nog meer 
 
De website is inmiddels bijgewerkt. Op de homepage vindt u de correspondentie over 
de Corona-maatregelen die wij reeds genomen hebben.  

De schoolgids is bijgewerkt en u vindt onder https://detriangel.net/school/protocollen/ 
onder andere het protocol echtscheidingen. Onder https://detriangel.net/informatiefolders-per-groep/ 
hebben wij de digitale folders opgeslagen die horen bij de groep 1/2, 4, 5, 6 en 7.  
Voor de groepen 3 en 8 hebben de collega’s een digitale informatieavond voorbereid. Verderop in de 
nieuwsbrief wordt u hierover verder geïnformeerd.  
Last but not least: ons TSO beleid (tussenschoolse opvang) kunt u nalezen op: 
https://detriangel.net/info-huidige-schooljaar/tso/  
En natuurlijk kunt u uw vragen en opmerkingen sturen naar administratie.triangel@ogamstelland.nl. U 
ontvangt vanzelf een reactie.  
 
Een sterk team! 
 
Inmiddels zijn de nieuwe collega’s en stagiaires, die geïntroduceerd zijn in de nieuwsbrief van juni 
2020, gestart. Nieuwe collega’s worden “begeleid” door een mentor (lees: collega) op school. Zijn het 
startende leerkrachten dan krijgen ze bovendien coaching aangeboden vanuit ons bestuurskantoor. 
Onze school is een opleidingsschool; we besteden met veel tijd en aandacht aan de begeleiding van 
de nieuwe collega’s en de collega’s van de toekomst.  
 
Activiteiten op onze school 
 
De Kinderboekenweek staat voor de deur. Het thema, En toen?, gaat over geschiedenis. Een prachtig 
thema natuurlijk. Op onze school gaan we proberen zoveel mogelijk ideeën vanuit de kinderen te laten 
komen. Dan wordt het echt hun projectweek! Ook zullen we het thema vakdoorbrekend benaderen. 
Een voorbeeld daarvan kan zijn: een opstel schrijven (=taal) gebaseerd op een onderwerp uit de 
geschiedenis. Of een prehistorische pot kleien, knutselen en geschiedenis tegelijk. Een kasteel 
bouwen met houten blokken. We zien uit naar de creatieve uitwerkingen door onze kinderen. Helaas 
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kunnen we geen centrale opening van deze bijzondere week organiseren op het plein van het 
hoofdgebouw.  
U begrijpt dat, vanwege de Corona-crisis, het niet zo makkelijk is om activiteiten tijdens en ná 
schooltijd te organiseren in onze twee gebouwen. Wij moeten steeds een afweging maken of we 
wel/niet iets organiseren voor de kinderen. Gezondheid van alle partijen is bij dergelijke beslissing het 
ankerwoord. Via Parro houden we u op de hoogte.  
 
Net als u, hopen wij op betere tijden! 
 
 
Informatieavonden groepen 3 en 8 en de startgesprekken 
 
De informatieavonden voor de ouders/verzorgers van de groepen 3 en 8 zijn digitaal voorbereid. U 
heeft een filmpje kunnen downloaden. 
De leerkrachten van de groepen 3 hebben uitvoerig stilgestaan bij hun manier van lesgeven die 
verrijkt en verdiept oftewel 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.  
 
In de week van 7 september heeft u het startgesprek gehad voor/samen met uw zoon of dochter. Wij 
beschouwen deze gesprekken als zeer waardevol.   
 
In de week van 14 september nemen wij bij onze kinderen van groep 3 t/m 8 de LVS-toetsen af. LVS 
staat voor: leerlingvolgsysteem. Normaliter worden deze toetsen vóór de zomervakantie afgenomen. 
Gezien de bijzondere situatie sinds maart tot de zomervakantie (niet naar school (thuisonderwijs) – 2 
dagen naar school (thuisonderwijs) – slechts 4 weken weer iedere dag naar school) vonden wij het 
nodig om deze toetsen ná de zomervakantie af te nemen. Dan zijn 4 weken normaal onderwijs voorbij 
en kunnen we met de toetsgegevens solide plannen maken voor de groepen op onze school.   
 
We kunnen niet zonder u! 
 
Ondanks dat we elkaar niet meer zo vaak zien en nauwelijks spreken. Willen wij toch met klem 
benadrukken dat wij onze schoolorganisatie niet kunnen draaien zonder uw steun en bijdrage. Samen 
moeten we het doen, ook in Corona-tijd. Laten we samen denken aan de mondiaal bekende regel: 
please keep social distance. Samen komen we er wel. Dank u wel.  
 
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, via Parro, altijd terecht bij de leerkracht van uw 
kind.  
 
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 
Theo Bestman 
Silvia van Bezuijen 
Angelique le Fèvre 
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Nieuwe leerlingen 
 
Wij wensen alle nieuwe leerlingen, die in juli-
augustus-september 2020 zijn gestart, een fijne en 
leerzame tijd op onze school.  
 

Fotografie en video-opnamen 
 
In onze schoolgids staat het volgende geschreven:  
 
Zonder uw toestemming die u geeft via een digitaal 
formulier, zullen we geen beeldmateriaal (foto, 
video) van leerlingen publiceren in onze nieuwsbrief, 
op de website of in de schoolapp. Beeldmateriaal dat 
geplaatst wordt in de schoolapp kan alleen worden 
ingezien door ouders die beschikken over het 
wachtwoord. Beeldmateriaal dat door ouders, 
leerlingen of derden wordt gedeeld, valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de school. 
 
(zie: https://detriangel.net/school/schoolgids/) 
 

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 dat 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.  
 
U en uw kind(eren) zijn van harte uitgenodigd in de 
bibliotheken van Amstelveen. Welkom! 
 
…..of bezoek ons digitaal:  
 
Deze maand besteden we aandacht aan 
moppenboeken en de voordelen van het hebben van 
een biebpas. Nieuwsgierig geworden? Klik op de link 
voor onze nieuwsbrief. 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tip
s-van-de-leesconsulent.html 
 
 
 
 
 

Belangrijke data voor uw agenda 

 
- Woensdag 16 september: alle kinderen vrij 

(studiedag van de Onderwijsgroep 
Amstelland); 

- Maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 
oktober: herfstvakantie 

- Vrijdag 18 december: alle kinderen om 12:00 
uur vrij; 

- Maandag 21 december tot en met vrijdag 1 
januari 2021: kerstvakantie.  

 

Een aantal vragen en verzoeken…. 
 
 

1) 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)  
 

2) 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 
 

3) de verlofregels vindt u op: 
https://detriangel.net/ziek-en-verlof/  

 
4) tijdens de periode van toetsen in het kader 

van het leerlingvolgsysteem verlenen wij in 
principe geen verlof. 

 
 
 

The monthly newsletter is translated 
into English by Thijs Stalenhoef *. 
We extend our warmest thanks to 
hir. You will find the translated 
newsletter on the website under 
INFO '20-‘21. 

 
* 
We are looking for a successor of Thijs. Thijs is very 
busy with his own weekly work. Would you like to 
help us with the translation of this newsletter. Please 
contact Theo Bestman, 020-6453825. 

https://detriangel.net/school/schoolgids/
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html
mailto:administratie.triangel@ogamstelland.nl
https://detriangel.net/ziek-en-verlof/

