12 - 07 - 2017

AGENDA
vr 14 juli

Koffieochtend groepen 1/2

ma 17 juli

Afscheidsvoorstelling groep 8

wo 19 juli

11:00 wenuurtje groepen nieuwe schooljaar

di 18 juli

11.45 uur groep 8 uitzwaaien

VAKANTIES 2017 - 2018
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

vr 21 juli t/m zo 3 september 2017
za 21 t/m zo 29 oktober 2017
za 23 december 2017 t/m zo 7 januari 2018
vr 23 februari t/m zo 4 maart 2018
vr 30 maart t/m maandag 2 april 2018
za 21 april t/m zo 6 mei 2018
do 10 mei t/m zo 13 mei 2018
ma 21 mei 2018
vr 20 juli t/m zo 2 september 2018

STUDIEDAGEN 2017 - 2018
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag

6 december 2017
22 december 2017
23 februari 2018 (staat al bij de voorjaarsvakantie)
22 mei 2018
20 juli 2018 (staat al bij de zomervakantie)

Zijn alle broertjes en zusjes onder de vier jaar al
opgegeven voor de Triangel?
Doe dit a.u.b. op tijd, zodat uw jongere kind ook
een plaatsje bij ons heeft.
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NIEUWE BEGELEIDER SCHOOLKRANT GEZOCHT
Na 7 jaar en 13 schoolkranten, is het deze zomer mijn laatste keer als begeleider
van de schoolkrantredactie. Mijn zoon gaat naar de middelbare school en
dat is een goed moment om te stoppen. Maar het zou leuk zijn als de
schoolkrant door kan gaan.
Daarom is de Triangel op zoek naar nieuwe schoolkrantbegeleider(s) die handig
is/zijn in het opmaken van de krant. En het leuk vinden om samen met Lisa van
Dorp (moeder van Tessel uit groep 6) de schoolkrantredactie te begeleiden.
Taken:
-2x per jaar (winter en zomer) schoolkrant maken/in elkaar zetten.
- paar weken lang elke maandagochtend ca. een uurtje de redacteuren (6 á 8 kinderen uit groep
8) begeleiden in het bedenken en maken van artikelen, inclusief fotografie en beeld.
- opmaken van de schoolkrant: artikelen en beeld.
Heb je interesse, laat het Michel of Cora weten en Lisa en ik willen je graag meer vertellen!
Anne Roos (moeder van Joshua, groep 8)

_____________________________________________________________________________________

OPROEPJE KLEUTERGROEPEN
Wij zijn op zoek naar een tuin oma/opa die het leuk vindt om met een
klein groepje kleuters het kleuterplein te verzorgen.
Zoals wieden, planten van nieuwe struikjes, snoeien, water geven, het
plein gezellig maken……
Tijden in overleg!
En voor dat tuinieren zijn kleuterlaarsjes altijd welkom!!

ONGELUK NESTSCHOMMEL
Dat was schrikken op dinsdag 27 juni: Opeens kwam de nestschommel los en vielen de kinderen
die erop zaten naar beneden. Femke kreeg een stuk van het scharnier tegen zich aan.
De ambulancemedewerkers constateerden dat het pijnlijk was, maar niet ernstig genoeg om naar het
ziekenhuis vervoerd te worden. Femke: “Ik wil zeker dat de schommel terug komt, want het is een veel
te leuk toestel om te missen.”
In september 2016 is de nestschommel, samen met de andere speelobjecten op het schoolplein
geïnspecteerd. Alles bleek toen in orde. Naar aanleiding van dit ongeluk heeft het inspectiebedrijf de
draaiende onderdelen nu intern gecontroleerd. Er bleken onderdelen versleten te zijn.
De zaak wordt nu voorgelegd aan de installateur en de fabrikant.
Als een en ander opgelost is, zal het inspectiebedrijf gevraagd worden jaarlijks de interne smering van de
kogellagers te controleren en zo nodig vet toe te voegen.
We hopen dat de populaire nestschommel weer snel op een veilige manier in gebruik genomen kan
worden.
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NIEUWE LEERKRACHT
Omdat Jim Onverwagt heeft aangegeven een jaar op wereldreis te gaan hadden we onverwacht
een vacature. De sollicitatieprocedure heeft even geduurd en we zijn blij een goede leerkracht
gevonden te hebben.
Marianne van der Meer heeft de laatste jaren in groep 8 of groep 7/8 les gegeven.
Zij start na de zomervakantie in groep 8.
Marianne heeft inmiddels kennis gemaakt met de klas en met het team.
Hieronder stelt Marianne zich aan u voor.

Beste ouders,
Ik ben Marianne van der Meer en ik wil me graag aan u voorstellen
als de nieuwe leerkracht voor groep 8 voor komend schooljaar.
Nadat ik mijn Havo diploma heb behaald ben ik gaan werken en heb
me gericht op het stichten van een gezin. Pas in 2008 begon ik aan de
Pabo en ik ben in 2014 afgestudeerd. Ik heb tijdens de opleiding
gekozen voor de specialisatie bovenbouw en tot op heden heb ik dan
ook vooral voor bovenbouw groepen gestaan. Daarnaast heb ik me
toegelegd op het boeiend lesgeven in de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur.
Ik ben 45 jaar en heb twee kinderen die intussen op de middelbare school zitten, woon in Hilversum en
probeer in alle drukte sportief bezig te zijn door te badmintonnen, wandelen, fietsen en mountainbiken.
Momenteel sta ik voor een bovenbouwgroep op een school in Eemnes. Hier zijn we druk bezig met de
musical en dit zal volgend jaar met de huidige groep 7 ook een enerverende periode zijn. We sluiten
samen immers de basisschoolperiode af.
Ik zie ernaar uit om op de Triangel aan het werk te gaan en samen met de collega’s, maar vooral met uw
kind, het best mogelijke schoolresultaat te behalen maar er ook zeer zeker een leuk jaar van te maken.
Voor nu wens ik u en de kinderen een fijne zomervakantie en we spreken elkaar in het nieuwe schooljaar
vast snel.
Marianne vd Meer

KLEUTERS NAAR HET MUIDERSLOT
De kleutergroepen werken over het leven in een kasteel. Daarom zijn zij op excursie naar het Muiderslot
geweest. Daar hebben de kinderen de ridder en de torenroute gelopen. Hoe voelt het nou in zo'n
kasteel? Hoe ziet het er uit? Wat deden de mensen in een kasteel? Genoeg te beleven.
Ook hebben de kinderen kennisgemaakt met de valkenier. De roofvogel heeft nog rondgevlogen boven
het kasteelplein. Erg indrukwekkend.
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ZOMERFEEST OP VRIJDAG 7 JULI
Het feest begon 17:00 uur en om 17:15 uur ging de muziek aan.
Er waren allemaal lekkere hapjes en drankjes, maar de kinderen mochten geen cola of
fanta of andere dranken met prik. Als lekkere hapjes hadden we crêpes, poffertjes en
visfriet.
We hadden ook een buffet. Ouders mochten zelf dingen maken om neer te zetten en
voor 2 bonnen mochten ze wat pakken.
Maar toen bijna alle dingen van het buffet op waren kostte het buffet maar een bon.
De crêpes de poffertjes en Het visfriet waren 2 bonnen en toen later was het ook maar 1 bon.
In groep 5 kon je je laten schminken en er stond een grabbelton waar je een stempel kreeg als je iets had
gegrabbeld.
Later in het feest gingen bandjes optreden en later de grote mensen.
HET WAS EEN SUPER LEUK FEEST Groetjes van Marten en Jelte groep 7

gratis app

DE VAKANTIEBIEB IS WEER OPEN!
Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft,
in de VakantieBieb vind je een mooie collectie e-books.
Vanaf 1 juni is de VakantieBieb al open met ruim 30 e-books voor jeugd.
Vanaf 1 juli komen hier e-books voor volwassenen bij.
Lees hier meer over de VakantieBieB

VACATURE OVERBLIJFMEDEWERKER
Vind je het leuk om kinderen een gezellige overblijf te bezorgen?
Je bent minimaal één dag per week beschikbaar tussen de middag.
Je vindt het leuk om met collega´s samen te werken.
Je ontvangt een vergoeding voor je werkzaamheden van maximaal € 10,(en maximaal € 150,- per maand).
Per jaar geldt een maximum van € 1.500,-.
Ben je geïnteresseerd?
Geef je dan op bij Terry Morree of Michel Tabak
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