01-07-2014
GROEPSINDELING 2014 - 2015
1/2 A

Majorie Elbrink

Full-time

1/2 B

Sarah Wellinga

Jacqueline Gebler valt in tot 21 september.
Daarna werkt Jacqueline op donderdag en vrijdag in de groep.

1/2 C

Daphne Schermers

Daphne heeft verlof tot medio november. Daarna werkt zij dinsdag
t/m vrijdag. Dan staat Jacqueline Gebler maandags voor de klas.
Tot de terugkomst van Daphne staat juf Sylvia in groep 1/2C.

3

Helma Bloemendaal

4

Margot van Vliet

5

Sjaak Bos

6

Willy Molenaar

7

Manon Swankhuizen

8

Meta Oudshoorn
Muziek

1 t/m 8

Gymnastiek 3 t/m 8:
Interne begeleiding:
administratie:
Leesbegeleiding:
Directie:

Helma werkt minder dan vijf dagen per week.
Op deze dagen staat Sandra Mienes voor de groep.
Margot werkt minder dan vijf dagen per week.
Op deze dagen staat Sandra Mienes voor de groep.
Sjaak is donderdags vrij,
Dan staat Lex van de Boom voor de groep.
Willy is maandags vrij,
Dan staat Lex van de Boom voor de groep.
Wilfred van Gerrevink staat maandags voor de klas.
Manon doet dan IB-werk.
Meta heeft bijna alle woensdagen studieverlof.
Lex van de Boom staat dan voor de groep.
(rooster klassen wisselt gedurende het jaar)
Klaas Bootsma
1 les per week: Klaas Bootsma
1 les per week: eigen groepsleerkracht
Wilfred van Gerrevink / Manon Swankhuizen
Cora van Veen
Nynke Anema
Michel Tabak

Maandag 30 juni heeft Sandra kennis gemaakt met de kinderen.
Hier stelt zij zich voor:
Beste kinderen en ouders van de Triangel,
Ik wil me aan jullie voorstellen want na de zomervakantie kom ik op dinsdag en woensdag op de Triangel werken.
Ik zal dan de Bapodagen vervangen van juf Helma en juf Margot in groep 3 en 4.
Daarnaast werk ik twee dagen op basisschool de Hobbedob in een combinatiegroep 3/ 4.
Mijn naam is Sandra Mienes (1965) en ik woon ongeveer 20 jaar in Weesp. Ik ben moeder van twee dochters
(18 en 19 jaar) en ben dol op tuinieren (Kweeklust te Weesp), dansen, sporten en duiken.
Als ik u voor de vakantie niet spreek dan wens ik u een hele fijne zomervakantie toe.
Tot ziens
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ZES MAANDAGEN VRIJ VOOR DE GROEPEN 1 T/M 4
Groep 1 t/m 4 heeft in schooljaar 2014-2015 zes maandagen vrij.
Deze groepen hebben minder lesuren per jaar dan bovenbouwgroepen.
De leerkrachten van de onderbouw ondersteunen dan de groepen in 5 t/m 8,
of hebben een BAPO-dag.
(Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen leerkrachten gebruik maken van deze
voorziening in het onderwijs).
Kinderopvangorganisaties Kind en Co en Kidswereld zijn op de hoogte gebracht.

KALENDER

2014
Ma 18 aug

Eerste schooldag

Ma 1 september

groep 1 t/m 4 vrij

Ma 22 september

groep 1 t/m 4 vrij

Za 11 t/m zo 19 oktober
Ma 3 november
Ma 17 november
za 20 dec t/m zo 4 januari

KALENDER

herfstvakantie
groep 1 t/m 4 vrij
studiedag alle leerkrachten:
alle groepen zijn vrij
kerstvakantie

Dit is een rectificatie.
De data zijn omgedraaid!

2015

Ma 12 januari
Wo 21 januari
Vr 20 febr t/m zo 1 maart
Ma 23 maart
Vr 3 t/m ma 6 april
Za 25 april t/m zo 10 mei
Do 14 t/m zo 17 mei
Ma 25 mei
Ma 1 juni
Za 4 juli t/m zo 16 augustus

groep 1 t/m 4 vrij
studiedag alle leerkrachten stichting:
alle groepen zijn vrij
voorjaarsvakantie
groep 1 t/m 4 vrij
paasvakantie
meivakantie
hemelvaartvakantie
pinkstervrij
groep 1 t/m 4 vrij
zomervakantie

Schoolreis groep 3/4 naar Schateiland
Op donderdag gingen we met de bus naar schateiland.
Daar gingen we eerst wat eten. Daarna gingen we spelen.
Je kon zelfs zwemmen. Er waren twee glijbanen en twee
trampolines en donkere doolhoofen.
Tom (groep3)
Schoolreis groep 5/6 naar Julianatoren
We gingen eerst met de bus naar de Juliana toren.
Eerst gingen we ons eten op eten.
Daarna gingen we naar het picknickbos en mochten we vrij spelen.
Rond kwart voor 1 moesten we weer terug naar het picknickbos om patat te eten.
Als je klaar was mocht je weer vrij spelen.
Er waren heel veel leuke attracties zoals de achtbaan.
Om kwart voor 3 moesten we weer verzamelen en gingen we weer terug naar huis.
Jolie en Jonathan groep 6
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEN SPETTEREND EINDFEEST
De ouderraad en de bak- en kookouders zijn er druk mee geweest.
De Kinderbands en de ouderband hebben druk gerepeteerd.
Ouders hebben flink geholpen met diverse activiteiten zoals opbouwen,
schmincken, grabbelton, opruimen.
Het resultaat was ernaar: een geweldige afsluiting een week voordat de school echt vakantie heeft!
Iedereen ontzettend bedankt!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je kunt inschrijven voor de Weesper Kindertriatlon.
Op zondag 17 augustus 2014, aanvang 11 uur,
is de zevende editie van de triatlon.
Maar let op: Alleen voor sportieve bikkels!
Even alle gegevens op een rijtje:
• Datum: zondag 17 aug 2014
• Aanvang: 11:00 uur
• Inschrijven via de website: www.kindertriatlon.com
• Inschrijfgeld: € 3,50
• Deelname: alleen voor sportieve bikkels van 7 t/m 15 jaar
• Plaats: De Vest, bij de Achtergracht / Wilhelminastraat te Weesp
• Afstanden: 100 m zwemmen – 800 m fietsen 800 m lopen
• Maximum aantal deelnemers: 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afscheid van groep 8
Groep 8 heeft altijd een spannend schooljaar:
Welk advies krijg ik en op welke middelbare school kom ik terecht?
Hard werken en veel gesprekken van de leerkracht met je ouders.
Daarnaast nog het schoolkamp en de eindmusical.
En dan het afscheid van de school waar je zoveel met elkaar hebt geleerd
en ondernomen.
In de groep ademt alles naar het naderend afscheid.
Met z’n allen hebben ze een geweldig leuke musical neergezet.
Tijdens het eindfeest afgelopen vrijdag heeft u al een prachtig preview kunnen zien.
Vanavond is de einduitvoering.
Het zal emotioneel zijn en daarna wennen niet meer iedere schooldag elkaar te zien en
naar de Triangel te moeten.
Wees gerust: Na de vakantie zit je in de brugklas met allemaal kinderen die hetzelfde hebben ervaren
en maak je snel weer nieuwe vrienden.
Namens alle leerkrachten wens ik alle kinderen een goeie afscheidsvond
en een geweldige toekomst toe!
Michel Tabak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geld voor Malawi en een verbeterd podium
•
•

De bijdrage aan het ziekenhuis in Malawi is overgemaakt. Op school is er een bedankfilmpje van
de artsen in de klassen getoond.
In de aula heeft u het al kunnen bewonderen: De “podiumouders”hebben een fantastisch podium
in elkaar gezet. Het zal nog opklapbaar worden gemaakt. Vorige week zijn door een theaterbedrijf
de gordijnen in een dag op maat gemaakt en opgehangen.
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