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De natuur begint weer prachtig te kleuren. Bent u al in het bos geweest met uw
gezin? Een heerlijke boswandeling is in deze tijd van het jaar beslist aan te raden.
Ook op school is het herfst: prachtige tekeningen van gekleurde bossen, gevouwen
bladeren, spinnenwebben getekend met wascokrijt en herfsttafels met gevonden
kastanjes, diverse noten en namaak paddenstoelen. Heerlijk om te zien. Bovendien
merken we op school dat de Grote Feestmaand er aankomt. Het gonst, om het zo te
zeggen……
De oudercommissie is druk in de weer om, ondanks de Corona-beperkingen,
geweldige sinterklaas- en kerstfeesten te organiseren. De gedachte daarbij is: denk in
oplossingen. Wat is mogelijk? De leden van de OC zijn daar heel goed in. Het biedt
ook kansen; activiteiten die we altijd op dezelfde manier uitvoerden, bekijken we nu
met een andere bril. Wat kan anders? Wat hoort meer bij deze tijd? Interessante
ontwikkelingen. Voor de komende feestperiode weten wij nu al dat de kinderen thuis
zullen komen met de prachtigste verhalen.
Heeft u ‘m al gehoord?

info@detriangel.net
www.detriangel.net

Op het hoofdgebouw gaat de bel weer in de ochtend. Om 8:15 gaat de bel voor de
groepen 3-4-5-7. De deuren gaan dan open. Om 8:25 volgt de tweede bel; de
leerkrachten gaan nu starten met hun lessen. Het is de bedoeling dat kinderen dan
wel in de klas zijn. Wist u dat de kinderen van de groepen 3 nu zelf het gebouw
ingaan? De leerkrachten staan ze op te wachten in het lokaal.

Nieuwe kasten!
Op de benedenverdieping van het hoofdgebouw, de ruimte waar de kleuterlokalen zijn gevestigd, zijn
prachtige opbergkasten geplaats in de centrale gang. Met het plaatsen van die kasten zijn mooi,
afgebakende ruimtes ontstaan die fungeren als de welbekende “hoeken”: de bouwhoek – de huishoek.
Kinderen ruimen ook hier hun spullen zelf op. Goed om te zien!
Groep 8 naar Het Verzetsmuseum
De kinderen van de groepen 8 zijn de afgelopen periode naar Het Verzetsmuseum in Amsterdam
geweest. Dit bezoek was in het kader van het geschiedenisthema Tweede Wereldoorlog. Dit thema
zouden ze gehad moeten hebben in groep 7 maar door de lockdown in de lente is dat toen niet
gebeurd. De school heeft bussen ingehuurd om de kinderen naar het centrum van Amsterdam te
vervoeren. Een mooie ervaring!
Vlaggen op het dak van het hoofdgebouw!
Heeft u ze al gezien? Op het hoofdgebouw wapperen twee prachtige schoolvlaggen: 1 vlag voor het
hoofdgebouw en de andere voor onze dependance. Als je vlagt, laat je zien dat je trots bent op je
organisatie, de kinderen, het personeel én u. Samen moeten we het doen. Daar staat de Triangel
voor. Zeker in deze tijd!
Binnenkort worden de schoolvlaggen voor korte tijd vervangen door de sint-vlag. Daarna wappert de
trotse Triangelvlag weer in de wind.

Luizenpluis: een dringend verzoek
In normale tijden kunnen wij altijd rekenen op grote hulp van ouders bij het luizenpluizen ná iedere
schoolvakantie en eventueel tussendoor. Nu moeten wij een beroep doen op uw zelfredzaamheid; u
ontvangt van ons aan het eind van iedere schoolvakantie een Parro-bericht waarin wij u verzoeken de
luizenpluis, zelf, thuis te doen. Met twee satéprikkers kunt u prima de haarlokken van de kinderen
omslaan om te zien of er neten of luizen aanwezig zijn. Heeft u iets gevonden bij uw kind of twijfelt u
daaraan, schroom niet en meld dit bij de leerkracht via Parro. Wij kunnen u dan adviseren en intern de
nodige acties ondernemen. Heeft u vragen over de techniek van luizenpluizen dan kunt u ook onze
opper-hoofdluizen moeders Aranka en Talitha, benaderen via school Zij voorzien u graag van advies.
Lezen is zó belangrijk
De digitale schoolbibliotheek op beide gebouwen werkt prima. Kinderen kunnen naar hartenlust
boeken lenen om te lezen op school. We hebben goed contact met de medewerkers van de
bibliotheek in Westwijk; zij adviseren ons en organiseren, Corona-proof, uitstapjes naar de bieb zelf.
Wij vinden lezen zó belangrijk dat wij, dit schooljaar, een aparte leescommissie hebben samengesteld.
De commissieleden waren bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de organisatie van de
Kinderboekenweek. Bovendien buigen zij zich over de juiste keuze voor leesmethodes in diverse
jaargroepen. Een fanatieke club die de kwaliteit van het lezen hoog in het vaandel heeft.
In het kader van leesonderwijs is er ook voor u een schone taak. Vergeet u thuis niet te lezen en voor
te lezen? Beide activiteiten zijn zó belangrijk voor de leeskwaliteit van uw kind. Een advies: kies een
boek dat bij uw kind past. Voorbeeld: houdt uw kind van voetballen (of een andere hobby), kies dan
een (voor)leesboek over voetballen. Dan heeft u, vaak, de volledige aandacht van uw kind te pakken.
Kijk u wel eens op onze website?
Op onze website vindt u belangrijke informatie: nieuwsbrieven die eerder gepubliceerd zijn,
protocollen (ook het vernieuwde protocol bij de Tussen Schoolse Opvang), informatie met betrekking
tot Corona, notulen van de medezeggenschapsraad, digitale informatiefolders per jaargroep en
informatie over de Kanjertraining.
Binnenkort wordt de site aangevuld met een promotiefilmpje over onze school. Ouders die voor hun
kind interesse hebben in onze school, kunnen vooraf dit filmpje bekijken op internet. Dit is dan één van
hun informatiebronnen voor het maken van hun schoolkeuze. Ook www.scholenopdekaart.nl wordt
vaak gebruikt als informatiebron vooraf.
Zodra het definitieve filmpje op de site staat, krijgt u een Parro-bericht. Ook u bent namelijk
uitgenodigd om het filmpje te zien.
Ten slotte......
Houdt u de Parro-berichten goed in de gaten. Het zijn vervelende tijden. Dat realiseren wij ons heel
goed. Laten we ons, voor de gezondheid van iedereen, alsjeblieft houden aan de regels. De school
heeft een dagelijkse hot line met de GGD Amsterdam. Belangrijke Corona-beslissingen nemen wij pas
ná overleg met de GGD. Wij zijn een school en zeker geen dokterspost. Daarom parkeren wij onze
vragen over Corona bij de professionals. Wij nemen geen enkel risico. Gezondheid boven alles!
U bent weer bijgepraat. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op, via Parro, met de leerkracht van
uw kind. Het zijn onzekere tijden. Probeer toch te genieten van de “donkere dagen” voor Kerst. Maar
het allerbelangrijkste is: blijf gezond!
Namens het team een hartelijke groet,
Guus van Weezenbeek
Silvia Bezuijen
Angelique Le Fèvre
Theo Bestman
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Nieuwe leerlingen
Alle kinderen die de afgelopen weken nieuw op onze
school zijn gekomen wensen wij een heel fijne en
leerzame tijd!

Belangrijk voor uw agenda
De organisatie rondom het sinterklaasfeest op 3
december en het kerstfeest op 17 december is in
volle gang. De schooltijden voor die dagen zijn als
volgt:
Het sinterklaasfeest:
• op 3 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. Over de invulling van het
feest wordt u nog geïnformeerd.
Het kerstfeest:
• De kerstviering en -lunch (!) vindt plaats op
donderdag 17 december; op die dag geldt een
continurooster (voor de tijden: zie de
opmerkingen hierboven bij het sinterklaasfeest).
• LET OP: vrijdag 18 december 2020 zijn alle
kinderen vanaf 12:00 (12:10) vrij. De start van
de kerstvakantie!

De volgende nieuwsbrief wordt op vrijdag, 18
december, via Parro verstuurd.
Tot dan!

Foto’s van de nieuwe kasten op de begane grond
van het hoofdgebouw.
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