09 – 02 - 2015
Gedichtendag
Donderdagmorgen 29 januari brandden er om 8.15 uur een
heleboel lantaarns op het schoolplein van De Triangel
vanwege de Landelijke Gedichtendag!
Allemaal poëzie voordragende ouders, lekkere warme rode
fleece dekentjes om hun schouders, aandachtig luisterende
kinderen om hen heen.
Een aantal kinderen uit groep 8 droegen ook gedichten voor.
Prachtig!
Zo leuk om te zien dat poëzie jong en oud verbindt. Nadat alle
kinderen naar binnen waren gegaan werd er in iedere groep die dag nog verder door gegaan op
gedichten.
Gedichten op het digibord, gedichten uit een boek en zelfgemaakte gedichten. Best moeilijk om zelf
een rijmend gedicht maken.
Vrolijke, gekke, verdrietige gedichten ............ in groep 3 liep het helemaal uit de hand.... want daar
maakten de kinderen zelfs "smartlappen" op grote zakdoeken. Knap hoor!
Deze hangen nu als een gordijntje voor de ramen van de klas. Een mooier gordijn kun je nergens
vinden. En je blijft lezen.

Mediawijsheidavond 3 maart 19.00 uur
Op 25 november is er een ouderavond 'special' geweest. Jan-Willem Koers heeft samen met
leerkrachten van groep 5-8 en ouders discussie gevoerd over mediawijsheid aan de hand van wat
voorbeelden. Omdat deze avond als een succes werd ervaren hebben wij besloten nog een avond te
organiseren. Dinsdag 3 maart bent u, vanaf 19.00 uur, van harte welkom om met ons mee te
discussiëren over de mediawijsheid van de kinderen.

WIE KAN ONS HELPEN AAN RESERVE
KLEUTERKLEDING (Vooral ondergoed voor
jongens van rond de 5 jaar)
GRAAG INLEVEREN BIJ DE LEERKRACHTEN VAN
DE KLEUTERS
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JUFFENDAG
Alle leerkrachten, van groep 1 t/m groep 4 vierden
afgelopen vrijdag gezamenlijk hun verjaardagen met een
gezellig spelletjescircuit. De kinderen werden door ouders
begeleid van spel naar spel. Iedereen was heerlijk bezig!
Het was zo leuk om dit mee te maken!
Alle juffen zijn natuurlijk heel erg verwend met allerlei
cadeautjes, tekeningen en knutsels.
Wij willen de kinderen en ouders nogmaals voor bedanken.
Het was een heel geslaagd verjaardagsfeest!

Intern contactpersoon (ICP)
Op elke school in de stichting is een intern contact persoon aanwezig (ook wel ICP-er genoemd).
Op de Triangel zijn dat Meta Oudshoorn, leerkracht van
groep 8 en Willy Molenaar, leerkracht van groep 6.
Heeft u een vraag of een probleem en komt u er met de
groepsleerkracht niet uit, dan kunt u een afspraak maken
met één van onze ICP-ers. De taak van de ICP-er is om als
onafhankelijk persoon te luisteren naar uw verhaal en
waar nodig advies te geven.
De ICP-er is er niet alleen voor de ouders maar ook voor
de kinderen. De komende weken gaan Meta Oudshoorn
en juf Willy Molenaar de groepen langs. In de school staat
een brievenbus met de foto’s van de twee ‘intern
contactpersonen’ erop. Hebben de kinderen een
probleem of willen ze iets kwijt, dan mogen zij een briefje in de bus stoppen.
De juffen gaan dan een gesprekje aan met deze kinderen.
Bandjesfestival
Het was lekker druk op het jaarlijkse bandjesfestival in de City of Wesopa op zaterdagavond
7 februari. De vijf basisschoolbands van Joachim Bosbooms Muziektuin openden het festival.
Bekijk de foto's op https://www.flickr.com/photos/gerardovermars/

Maandag 9 februari
Dinsdag 10 februari
Woensdag 11 februari
Donderdag 12 februari
Dinsdag 17 februari
Vrijdag 20 februari
Maandag 23 februari t/m vrijdag 27
februari
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RAPPORTEN WORDEN MEEGEGEVEN
15-minutengesprekken
15-minutengesprekken
15-minutengesprekken
Klassenvoorstelling groep 1/2A
STUDIEDAG ALLE KINDEREN VRIJ
VOORJAARSVAKANTIE
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Voor ouders: PuberOuderCafé
Wilt u wel eens horen hoe andere ouders van pubers dat nu
doen? Wilt u ervaringen delen met andere ouders? Kunt u tips
van andere puberouders wel gebruiken? Kom dan naar het
PuberOuderCafé!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft samen met ouders
het initiatief genomen een PuberOuderCafé te organiseren voor
ouders van pubers in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.
Wat doen we?
We delen ervaringen met elkaar over het opvoeden van pubers en bespreken diverse thema’s. Het
kan over van alles gaan: ontwikkeling van het puberbrein, communiceren met je puber,
social media, alcohol. Natuurlijk is er gelegenheid om ook de leuke/ grappige momenten van het
opvoeden van een puber met elkaar te delen en vragen te stellen.
Het PuberOuderCafé moet een café voor en door puberouders worden.
Waar en wanneer?
De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 maart 2015.
Locatie: ’t Zaaltje van Aaltje Herengracht 33, Weesp Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Aanmelden
Wil je je ervaringen met andere puberouders delen?
Meld je dan aan voor het PuberOuderCafé door een e-mail te sturen naar info@cjgweesp.nl
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