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Schooljaar 2013-2014

Vrolijke opening van het jaar van de
podiumkunsten door Alexander Bauwens
de poppenspeler van Weesp.

Prachtige voorstelling door tejater2!

Niet gisteren, niet morgen maar
vandaag!

Niek Molkenboer en Janet Verkerk geven
weer een fantastisch theatervoorstelling aan
alle kinderen van de Triangel.

Ook op de triangel besteden we tijd aan de
kinderboekenweek van 2013

Wat gaat er gebeuren: vrolijke opening op
woensdag 2 oktober door een voor ons
bekende sportman en enkele collega’s.
De afsluiting is op woensdag 9 oktober.
In de klassen wordt er die week extra
aandacht besteed aan boeken en het thema
sport.

Dit jaar gaat het over een man die samen
met zijn broer op zoek gaan naar hun
moeder. Onderweg komen zij allemaal
vreemde wezens tegen….
Alexander en zijn pop verwelkomen alle
kinderen van de Triangel op school na de
heerlijke zomervakantie!
maandag 19 augustus

woensdag 4 september

2 tot met 9 oktober

groep 1 - 8

groep 1 - 8

groep 1 - 8

Dit jaar doet groep 6 mee aan een
gedichtenwedstrijd in het kader van het

Chocoladefestival in de Van
Houtenkerk in Weesp. Alle kinderen
schrijven hun eigen gedicht over chocola.

Theater Stuiter geeft 2 voorstellingen bij ons
op school!
Uitgangspunt van Theater Stuiter is het
geven van een aantrekkelijke voorstelling
met een educatief karakter.

Start van de Nationale Voorleesdagen 2012

Voor groep 1 tot met 6 een presenteert
Theater Stuiter een meespeelvoorstelling,
gebaseerd op belevenissen van jonge
kinderen in het ziekenhuis.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel
en bezorgt kinderen én ouders veel plezier.

In onze aula wordt door een inspirerend
persoon voorgelezen en daarbij iets lekkers
genuttigd. Het voorleesontbijt dus.

’s Avonds, op 6 november, worden de 10
beste inzendingen van alle gedichten van
de groep 6ers voorgedragen in de Van
Houtenkerk.

De winnaars krijgen ook nog 2 entree
kaartjes voor de kindervoorstelling van
theatergroep Sneeuw, dat op 12
november speelt in de Van Houtenkerk.

Voor groep 7 en 8 is er een voorstelling
gebaseerd op de eerste wereldoorlog.
Soldaten dachten een kort en triomfantelijk
avontuur te beginnen. Dat valt tegen…

maand november

vrijdag 13 december

woensdag 22 januari

groep 6

groep 1 - 8

groep 1 - 4

Kindertoneel
Alle kinderen kunnen hier hun talenten
laten zien of horen.
Tijdens het schooljaar van de
podiumkunsten geven alle kinderen 4 keer
per jaar een voorstelling voor de hele
school. Vooraf bepalen we een thema en
vervolgens kan elke groep aan de slag. Zo
krijgen we diverse podiumkunsten te zien.
Zoals een voorgedragen gedicht, kleine
musical, pantomime, tableau vivant,
zelfgeschreven lied of dans.

Op donderdag 30 januari is het Landelijke
Gedichtendag in Nederland en in België.
Op ons schoolplein staan verspreid kleine
podia. Daarop staan ouders verlicht met
lampen de prachtigste gedichten voor te
dragen.

Kinderen en ouders kunnen luisteren naar
de prachtige poëzie die over het plein
verspreid wordt…

Het hele jaar door krijgen alle kinderen van
OBS De Triangel muzieklessen van onze
muziekdocenten Klaas Bootsma en Bert
Balkenende.

Alle groepen krijgen een keer per week
muziekles.
De leerlingen doen daarbij zoveel mogelijk
zelf: zingen, ritme slaan, instrumenten
bespelen. Doel is daarbij dat leerlingen kennis
maken met de verschillende aspecten van de
muziek.

Er wordt steeds weer nieuw talent
ontdekt hier op de Triangel…

verschillende date het jaar door

donderdag 30 januari

het hele jaar door

groep 1 - 8

groep 1 – 8

groep 1 - 8

Klassefilm

Concert door groep 5!

Groep 3 tot en met 8 mogen een film gaan
bekijken in de City of Wesopa.

Alle kinderen van groep 5 gaan in een aantal
weken een muziekinstrument leren spelen.
Daarmee gaan ze in het voorjaar van 2013
een concert geven voor hun eigen familie en
voor de kinderen van groep 4 en 6.

Groepen 3 en 4 gaan naar de film
Brammetje Baas. Groepen 4 en 5 gaan
naar Ernest en Célestine.
Groep 6 en 7 naar Chimpanzee en groep 8
naar Kauwboy.

Zo kan jij kennis maken met verschillende
muziekinstrumenten en leren welk
instrument bij jou past!

Alle kleuters krijgen een voorstelling gemaakt
door Alexander Bauwens.

Waar de voorstelling over gaat en wanneer hij
wordt uitgevoerd dat weten we nog niet.
Wel weten we dat de voorstellingen gemaakt
door Alexander Bauwens altijd zeer tot de
verbeelding spreken en ook goed aansluiten
op het jonge kind. Hij heeft zelf een
poppentheater FATSNERRAN, waarmee
hij door het hele land voorstellingen geeft.

data nog niet bekend

voorjaar 2013

datum nog niet bekend

groep 3 - 8

groep 5

groep 1 – 2

Circus Hupsake

Dansproject griezelen!
Ook de kinderen van groep 5 tot met 8
geven een dansvoorstelling die helemaal in
het teken staat van griezelen….

Voor de midden en bovenbouw van OBS De
Triangel wordt er een Leesmarathon
georganiseerd.

Twee dansdocenten werken de hele
ochtend afwisselend met de verschillende
groepen aan een eigen dans. Die middag
geven ze een show met een eigen gemaakt
decor en kostuum!
Circus Hupsake heeft zijn tenten
opgeslagen bij de Triangel maar er is niets
te zien!! De directeur vertelt dat iedereen
van het circus ziek is. Hoe moet het verder
met circus Hupsake?
Aan de hand van het circuslied gaan de
kinderen onder begeleiding van 2
dansdocenten, jongleurs-, paarden-,
koorddansers-, en clownsdansen leren.
Ouders, opa’s en oma’s kijken vast hun
ogen uit tijdens het optreden van de
kinderen op donderdag 20 maart!

Dat wordt vast heel leuk en spannend….

De voorstelling voor ouders is op donderdag
13 maart.

Wat is precies de bedoeling?
Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8
gaan na het overblijven een rustig plekje in de
school opzoeken. En daarna is het stil want:
alle kinderen zijn dan lekker aan het lezen en
doen zodoende mee aan de leesmarathon!
Als ze het goed doen dan kunnen ze dit wel
twee uur lang volhouden! Heerlijk toch..?

12 – 20 maart

5 – 13 maart

voorjaar

groep 1 - 4

groep 5 - 8

groep 3 – 8

Ook dit jaar zal de Triangel zijn beste
beentje voor zetten tijdens de
Koningsspelen van 2014.
De Triangel zal een sponsorloop
organiseren waarvan het geld o.a. gaat
naar het maken van een professioneel
podium in onze aula.
Ons podium wordt intensief gebruikt door
alle kinderen van onze school. Voor groep
8 kinderen is daar ook de afsluiting van
hun basisschoolcarrière met de
eindmusical.

Triangel KUNSTdag
De Triangel KUNSTdag staat dit jaar in het
teken van de podiumkunsten.

Voor het nieuwe schooljaar hebben we een
nieuw thema aan ons driejaarlijkse cyclus
toegevoegd. Namelijk het jaar van de
cultuur.

Op school worden korte workshops
georganiseerd door enthousiaste ouders.
Kinderen volgen in kleine groepjes deze
workshops en ontdekken zo hun talenten.
Misschien kan jij wel prachtig zingen,
schilderen, heel mooi dansen, fotograferen,
toneel spelen of heerlijke koekjes bakken!
De kunstdag is altijd een bijzonder dag voor
alle kinderen op school, omdat het echt een
verrassing is wat er gaat gebeuren!

Er spelen regelmatig theatergroepen in
onze school die graag gebruik maken van
een mooi podium. Een droom van de
Triangel is dan ook om dit jaar een goed
podium te realiseren.

We gaan opzoek naar evenementen en uitjes
die te maken hebben met Weesp en
omgeving. Het wordt vast een inspirerend,
leerzaam en creatief jaar!

Vrijdag 25 april

vrijdag 6 juni

schooljaar 2014-2015

Groep 1 - 8

groep 1 - 8

groep 1 - 8

