24 - 11 - 2017
CONTINUROOSTER
Het staat al het hele jaar op de kalender, maar nog even ter herinnering:
Dinsdag 5 december hebben we op school een continurooster.
De kinderen blijven tussen de middag samen met de leerkracht op school en de school is die dag om
14:00 uur uit!
AGENDA
Vr. 24 nov.
di 28 nov.

Groep 8 op bezoek bij het Casparus College
Groep 8: voorlichting Bureau halt - overlast vuurwerk

Wo 29 nov.

Inloop groep 3

Do 30 nov.

Speelgoedmiddag groepen 1/2

Di 5 dec.

Sinterklaasfeest CONTINUROOSTER

Wo 6 dec.

STUDIEDAG alle kinderen vrij

Di 12 nov.

Mogelijk landelijke staking leerkrachten basisscholen

Wo 13 dec.

Groepen 3/4 gaan kerstpakketten brengen in Oversingel

Do 14 dec.

Toneelvoorstelling groep 1/2C

Vr 15 dec.

Koffieochtend groepen 1/2

Wo 20 dec.
Vr 22 dec t/m zo 7 jan

KERSTFEEST
KERSTVAKANTIE

VOEDSELBANK
Het begint al bijna een traditie te worden: ook dit jaar houden wij weer een actie voor de voedselbank in Weesp.
Vorige jaren was het steeds een groot succes: Winkelwagentjes vol boodschappen hebben we kunnen doneren.
We hebben doorgekregen dat iedereen er erg blij mee was. Voor ons een reden om dit jaar weer de
VOEDSELBANK Weesp te steunen.
We weten zeker dat het goed terecht komt, omdat wij zelf de boodschappen rechtstreeks naar het juiste adres
brengen. Na het sinterklaasfeest zullen er weer dozen/winkelwagentjes staan waar u uw producten/boodschappen
in kunt doen.
Leerlingen uit groep 8 zullen weer de klassen bezoeken en aan de kinderen uitleggen wat de VOEDSELBANK is .
Uiteraard is alles (wat houdbaar is) welkom.
informatie over het verschil tussen "Houdbaarheid"en "Te gebruiken tot" op de website van de voedselbank:
http://www.voedselbankgooi.nl/wp/voedsel-en-houdbaarheid/
Alvast bedankt namens de VOEDSELBANK

Singel 6, Weesp

0294 - 413509

www.triangelweesp.nl

1

Toneelvoorstelling groep 5
Op donderdag 16 november hebben wij het toneelstuk
Sjakie in de Chocoladefabriek gehouden. Ik hoop dat
iedereen het leuk vond, want we hebben heel veel
geoefend. Wij vonden het zelf ook heel leuk. Vooral alle
grapjes.
Groet van Jonas
Vijf kinderen mochten in de fabriek een kijkje nemen,
door de gouden toegangskaarten. Eerst ging Kasper
Slok weg, hij had zo’n zin in chocolade. Daarna nam
Violet stiekem een kauwgompje. Maar het was een 3 gangenmaaltijd en ze zwelde op als een bosbes.
Veruca kon haar handen niet thuis houden. Ze probeerde een eekhoorn te pakken. Maar toen pakten de
eekhoorns haar en gooiden Veruca in de prullenbak. Joris tv die kon de tv niet laten staan en kroop er
doorheen. Zijn ouders gingen hem achterna. Toen keek Willie Wonka achterom. Hij zag alleen Sjakie
nog en zei: ‘jij hebt gewonnen’. Ze zeiden joepie.
Door Ymke

Een paar kinderen uit groep 8 hadden bedacht geld in te zamelen voor de
slachtoffers op Sint Maarten en hadden dat ook verteld in de groepen 7 en
6. Veel kinderen zijn direct aan de slag gegaan met geld inzamelen: oude
flessen ophalen, heitje voor karweitje, koekjes bakken, et cetera.
Ze hebben bij elkaar € 320,07 opgehaald. Geweldig! Twee kinderen samen
hadden zelfs met hun actie € 57,- opgehaald. Het totaalbedrag is
overgemaakt naar giro 5125 van het Rode Kruis.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de inzet.
Met vriendelijke groeten, Eric Bleijs (vader Anne gr.8)

PAARDENSTAL IN GROEP 1/2B
In groep 1/2B staat de komende tijd een stal met een lief paard erin.
De kinderen kunnen het paard zadelen, borstelen, de stal uitmesten,
paardje rijden en leren hoe je een paard kunt verzorgen.
Wie heeft er voor onze klas nog een paar paard rijlaarzen te leen?
(Grote kleutermaat +/- 30).
Boeken met informatie over paarden zijn ook welkom in de klas,
dan kunnen we nog meer leren.
Bedankt alvast!
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KUNSTDAG
De Kunstdag is alweer een tijdje geleden. We hadden veel hulp van ouders en opa’s en oma’s.
Ook hebben we professionele kunstenaars ingehuurd.
Het was een zeer geslaagde dag.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen we alsnog hartelijk bedanken!

OUDERRAAD
Kinderen voor Kinderen kennen we allemaal, maar kent u ook Ouders
voor Kinderen?
Dat is de Ouderraad van de Triangel!
Wie komt ons helpen met leuke activiteiten organiseren?
Wie wordt er niet blij van als de kinderen enthousiast vertellen over die keer dat
Sinterklaas met een helikopter over het dak vloog of over het echte kerstdiner
(spannend ’s avonds op school!), de bovenbouwdisco, paaseieren zoeken en natuurlijk het spetterende zomerfeest met
poffertjes en zweefmolen!
Al deze activiteiten (en nog veel meer!) worden georganiseerd door de Ouderraad van de Triangel.
In de OR zitten ouders (Bekir, Meike, Helen, Fleur & Lidwien) en leraren (Daphne, Helma & Margot).
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden.
We vergaderen ongeveer 6x per jaar.
We zoeken enthousiaste ouders die graag willen meedenken en meehelpen om al deze activiteiten te organiseren.
Interesse?
Mail naar ouderraad@triangelweesp.nl of spreek een van ons aan op school.
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