04-09-2014
uitnodiging
INFORMATIEAVOND
Ook dit schooljaar nodigen wij alle ouders uit voor de
informatieavond in de klas van uw kind(eren).
Deze vindt plaats op dinsdag 9 september.
De leerkracht van uw kind stelt zich nader voor en
geeft informatie over onder andere:
- de dagelijkse gang van zaken in de groep,
- de manier van werken,
- het jaarprogramma van de klas,
- bijzonderheden per jaargroep,
- uitleg over een aantal praktische zaken,
- bijhouden van de ontwikkeling en vorderingen
Het is een algemene voorlichting over de manier van werken,
individuele kinderen worden niet besproken.
De ouderkalender van 2014-2015 zal worden uitgedeeld.
Rooster informatieavond:
18:30 – 19:15 uur:
Groep 3
Helma Bloemendaal

.
(Sandra Mienes stelt zich voor)

19:00 – 19:45 uur:
.
Groep 1/2A Majorie Elbrink
Groep 1/2B Sarah Wellinga / Jacqueline Gebler
Groep 4:
Cathy Duijster (Sandra Mienes stelt zich voor)
Margot van Vliet is nog herstellende en kan helaas deze avond niet aanwezig zijn.
Michel Tabak zal samen met Cathy Duijster de bijeenkomst voorbereiden.
19:45 – 20:30 uur:
Groep 5
Sjaak Bos (Lex van der Boom stelt zich voor)
Groep 6
Manon Swankhuizen (Wilfred van Gerrevink stelt zich voor)
Groep 7
Willy Molenaar (Lex van der Boom stelt zich voor)
Groep 8
Meta Oudshoorn (Lex van der Boom stelt zich voor)
Groep 1/2C:

.

Daphne Schermers houdt later voor belangstellenden van de groep een bijeenkomst.
Daphne is nu nog met bevallingsverlof. (Er zitten geen nieuwe leerlingen in 1/2C).
Indien u hier behoefte aan heeft kunt u al eerder een afspraak met Sylvia maken.
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Het nieuwe schooljaar is begonnen. Een goed moment om de
ouderraad van de Triangel voor te stellen.
De ouderraad in het schooljaar 2014 – 2015 bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Helen de Haan, voorzitter (Marten groep 5, Ymke groep 3 en Karen groep 1 C)
Simone Verhamme, secretaris (Charlotte groep 5, Floris groep 3 en Pepijn groep 1 B)
Anna Geerts, penningmeester (Jildou groep 4, Wende groep 1 C)
Jurgen Baart (Keano groep 3, Cas groep 1 B)
Martine Rouw (Mees, groep 3)
Meike Smeets (Fiene groep 4, Noud groep 2 B)
Willy Molenaar (leerkracht groep 6)
Daphne Schermers (leerkrachtgroep 1 / 2 C)

Tevens wil de ouderraad van het moment gebruik maken om Annerieke Kroeze te bedanken voor haar inzet van
het afgelopen jaar.

Fietstocht
De Weesper Festiviteiten Commissie organiseert op 14 september: een Weesper
Fietstocht voor jong & oud!
Juist voor gezinnen is dit een leuk evenement, omdat zij aan de hand van een
routeboekje en vragen een route rijden door de omgeving van Weesp. De rit gaat
voornamelijk over fietspaden en is ongeveer 25 km lang. Onderweg komen zij ook
een ijsjespost tegen.
Start en finish vindt plaats bij speeltuin Don Bosco aan de 's Gravelandseweg. En dat
is niet voor niets, want de commissie wil met de opbrengst van het inschrijfgeld en de
tombola voor Don Bosco nieuwe voetbaldoeltjes aanschaffen. Na afloop van de
fietstocht kunnen de kinderen blijven spelen bij Don Bosco, terwijl de ouders kunnen genieten van een optreden
van de Weesper band De Wannabees.

Schaken bij de Weesper Schaakclub
Iedere dinsdag begeleidt de heer Vossepoel twee groepen schakers in de Triangel.
Hij is lid van de Weesper Schaakclub, een club die ook open staat voor jeugdleden.
Je houdt van schaken of wilt (beter) leren schaken:
dinsdagavond voor de jeugd van 18.45 uur tot 19.45 uur
start 2 september 2014
Clublokaal: Het Lichthuis, Waagplein 10 Weesp
Meer informatie op www.weesperschaakclub.nl

AGENDA
Di 9 sep

INFORMATIEAVOND OUDERS

Ma 22 sep

Groepen 1/2/3/4 vrij

Di 30 sept

Klassenvoorstelling groep 4

- jaarkalender wordt uitgedeeld

Wo 1 okt

Opening Kinderboekenweek / Boekenmarkt Kleine Prins

Vr 10 okt

Afsluiting Kinderboekenweek
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