29 september 2011
MUZIEKLESSEN
OP DE TRIANGEL
Op vrijdagmiddag zit
De Muziektuin op de
Triangel met naschoolse
piano, kennismaking, orkest
en bandlessen. De muziektuin is een initiatief van
Joachim Bosboom, vader van twee kinderen op de
Triangel en tevens muziekdocent op de Muziekschool
van Amsterdam. De lessen zijn korte cursussen van 8
weken en worden drie keer per jaar gegeven.
Je kunt je voor elk blok apart opgeven. De muziektuin
gaat uit van groepsonderwijs. Doel is kinderen te laten
kennismaken met het leren spelen van een instrument
door middel van samenspelen en optreden. In de
samenspeelgroepen wordt o.a. op gitaar, toetsen,
drums, percussie en viool gespeeld. Behalve voor de
talentband is geen ervaring nodig en ben je vrij om te
kiezen welk instrument je wilt uitproberen. De
pianogroepjes zijn 2 tot 4 leerlingen groot en het
orkest en bandjes tot 8 leerlingen groot.
Een blokje wordt afgesloten met een optreden.
Op vrijdag 7 oktober start het eerste blokje van dit jaar.
Kijk voor het aanbod op de website van de Triangel
(onder kinderen) of op facebook bij muziektuin Weesp.
Opgeven voor een blokje kan via email:
muziektuinclub@gmail.com .
Langskomen op 7 oktober kan natuurlijk ook, alle
lessen kun je op proef de eerste les meedoen.
Vriendelijke groet,
Joachim Bosboom.

KINDERBOEKENWEEK 2011
Het is weer bijna zover: op woensdag 5 oktober
start de Kinderboekenweek!
Het thema dit jaar is “Superhelden! – over dapper
durven zijn”.
Denk aan Megamindy, Kikker en Superman, maar
ook aan de dappere kinderen van de Triangel zelf!
De Liefde voor Lezen Club organiseert weer van
alles.

Singel 6, Weesp

0294 - 413509

Woensdag 5 oktober 8.30-8.50 uur:
feestelijke opening, kinderen verkleed!
Kom allemaal op tijd naar school op woensdag 5
oktober! En verkleed je als je eigen superheld! We
beginnen die dag in de aula, met een spetterend
spektakel waarbij een wel heel bijzondere professor
een Held zal gaan maken…..
9.00-9.30 uur: voorlezen in groep 1 t/m 4
Aansluitend aan de opening gaan we de kinderen van
de onderbouw in kleine groepjes voorlezen in de klas.
Hiervoor zoeken we enthousiaste ouders! Dus ouders:
neem je favoriete boek mee (in het thema van de
kinderboekenweek, Superhelden!) en meld je aan bij
de juf om een half uurtje voor te lezen.
5-14 oktober: zelfportretten
Gedurende de kinderboekenweek maken de kinderen
in hun eigen groep zelfportretten, waarin ze aangeven
op welk gebied zij zelf een superheld zijn. Misschien
kan je wel heel goed paardrijden, of ben je zo dapper
dat je iets hebt gegeten wat je eigenlijk helemaal niet
lekker vond….
De tekeningen, verhalen en andere creatieve uitingen
hangen op vrijdag 14 oktober als tentoonstelling in de
aula.
Vrijdag 14 oktober
Afsluiting kinderboekenweek met boekverkoop
Kleine Prins
Ouders worden uitgenodigd voor een eindpresentatie
in de klas tussen 11.40 en 12.00 uur, in alle groepen 1
t/m 8. Dus ook in de bovenbouw! Komt dat zien!
Na afloop van de presentatie in de klas, kan je in de
aula alle tekeningen en verhalen bewonderen die de
kinderen gedurende de week hebben gemaakt over
hun eigen heldendom. En natuurlijk kan je een leuk
boek kopen om te lezen in de herfstvakantie bij de
stand van de Kleine Prins, en misschien krijg je ook
het boekenweekgeschenk wel kado. Ouders, vergeet
dus niet wat geld mee te nemen!
De boekverkoop is voor alle groepen van 12.00 tot
13.00 uur, ook voor de bovenbouw!
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ZO GEEFT U ZICH OP ALS HULPOUDER
VOOR DE SPORTDAG:
Via een briefje of e-mailbericht met daarin:
Naam: …………………
Ouder van: ….

uit groep ..

hulpouder sportdag 7 oktober
Ik kan ……. (wel/niet) op de reservedag 28 oktober.
 briefjes kunnen bij de leerkracht ingeleverd worden
 e-mailberichten kunnen naar
triangelweesp@xs4all.nl

Vr 30 sept
Wo 5 okt
Vr 7 okt
Wo 12 okt
15 t/m
23 okt
Vr 28 okt

Studiedag groepen 1, 2, 3 en 4
Start kinderboekenweek
thema:
“Superhelden! - Over dapper durven zijn”
Sportdag

MUSICALLESSEN
Na schooltijd musicallessen volgen en oefenen
voor een musicalproductie? Vanaf oktober 2011
gaat het nieuwe seizoen van musicalschool
Wijsjesneus van start.
Eind juni verzorgde De Wijsjesneus in
samenwerking met KMN Kind&Co haar
allereerste optreden. In 10 weken zetten kinderen
in de leeftijd van 5 - 8 jaar de musical ‘Bestaatniet-Land’ op de planken. Dit seizoen zullen de
kinderen het hele schooljaar les krijgen. Hierdoor
is er meer tijd voor oefeningen en kan voor een
grotere productie worden gerepeteerd. Daarnaast
zullen er meerdere groepen van start gaan in
verschillende leeftijdscategorieën.
Op dinsdagmiddag worden lessen gegeven op
BSO de Singel; op vrijdag zijn de lessen op BSO
de Papelaan. Maar ook kinderen die niet op de
BSO zitten zijn van harte welkom. Er zijn nog een
paar plekken vrij, dus wees erbij. Kijk voor meer
informatie op de website: www.wijsjesneus.nl of
stuur een email: info@wijsjesneus.nl

Studiedag alle groepen
herfstvakantie
Reservedatum sportdag

GEZOCHT:

OVERBLIJFKRACHT VOOR DE VRIJDAG

Veel kinderen blijven tussen de middag op school. Het is erg belangrijk dat zij in een ontspannen en
gezellige sfeer met elkaar kunnen eten en spelen.
Wij doen daarom een beroep op iedereen die het leuk vindt om met kinderen te werken om zich aan te
melden als overblijfkracht.
Na een kennismakingsgesprek en bij gebleken geschiktheid kun je dan aan de slag als
overblijfbegeleider.
Overblijfkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding per keer.
Heb je interesse, neem dan contact op met Terry Morree, onze overblijfcoördinator.
Op donderdag is zij aanwezig in de aula van 8:00 tot 8:45 uur.
Aanmelden kan ook  per e-mail:
triangelweesp@xs4all.nl
 schriftelijk (brievenbus school)
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