12-11-2015
Bericht van Klaas Bootsma
Zo, beste leerlingen en leerkrachten van de Triangel, hier is een bericht van de gepensioneerde meester
Klaas.
Ik begin er al aan te wennen zo zonder school. Dat viel nog tegen want
jullie zijn met veel en het werk heeft lang geduurd. Gelukkig heb ik dikke
mappen met tekeningen waar ik in kan bladeren als ik de gymlessen mis.
Een keer heb ik gehuild: met tranen en snot en alles. Toen bekeek ik de
foto’s en video’s van mijn afscheidsfeest. Het was het mooiste feest dat ik
ooit heb gehad. Dat ik als een Sinterklaas op een versierde stoel moest
gaan zitten, ik zal het nooit vergeten. Het bevalt goed hier in Friesland,
vlak bij het ‘Alvestêdenbrêgje’ van Bartlehiem. Het is ook prettig dat ik niet
meer heen en weer hoef te reizen. In de tijd die ik overhoud speel ik op mijn bastrompet. De buren denken
dat we een olifant als huisdier hebben genomen. De hartelijke groeten (en doe je best de koprol onder de
knie te krijgen) van jullie ex-gymmeester Klaas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROEP 1/2C NAAR HET BOS
Wat was het een prachtige herfstdag om op ontdekking te
gaan in het Bantam bos. Met loep en spiegel in de hand
hebben de kinderen paddenstoelen, elfenbankjes, mos en
bladeren bekeken.
Rennen over de grote heuvel en de mooie hutten bekijken
vonden de kinderen het leukst!!

Do 12 nov.

Klassenvoorstelling groep 4

Vr 13 nov.

Inloop gr.3 Koffieochtend gr.1/2

Ma 16 nov.

STUDIEDAG ALLE KINDEREN VRIJ

Wo 25 nov

Koffieochtend gr.1/2

Inhoud studiedag is onder andere:

-

versieravond sint

Hoe brengen we de sociaal-emotionele groei van de kinderen in beeld?
Hoe geven we daarna nog passender les in de sociaal-emotionele vaardigheden?
We bekijken het leerlingenrapport kritisch: Zijn er verbeteringen nodig?
We bestuderen de uitslagen van de enquêtes onder leerlingen, ouders en personeel:
Wat gaat goed en wat zijn aandachtspunten?
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KINDERBOEKENWEEK
Het thema van de Kinderboekenweek was
“raar maar waar”
De opening van de Kinderboekenweek was flitsend: Een
professor verrichtte proefjes op het podium.
Een leerling mocht hem helpen.
Tijdens de Kinderboekenweek werd er veel gelezen,
voorgelezen en geknutseld.
De aula stond vol met zelfgemaakte robots,
prentenboekjes, een doolhof en het ontwerp van je eigen
huis. In de groepen werden ook diverse proefjes
uitgevoerd.

GROEP 1/2A NAAR DE MARKT.
Op vrijdag 30 oktober zijn de kleuters van groep 1/2A naar de markt geweest om fruit te kopen.
Met hun zelfgemaakte boodschappenlijstje in de hand konden ze precies lezen wat zij gingen kopen.
Maandag 2 november werd met dit fruit een overheerlijke fruitsalade gemaakt. De vader van Dinand hielp ons erbij.
MMMMMMMM smullen maar….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 16 november gaan we de aula
versieren voor het Sint-feest.
Wij zoeken 5 ouders die willen helpen.
Er hangt een inschrijflijst in aula.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN WEESP
CJG staat voor “Centrum voor Jeugd en Gezin Weesp” en het
centrum is gevestigd in de C.J. van Houtenlaan huisnummer 1G.
Elke maand stelt het CJG een vraag centraal.
Op www.cjgweesp.nl vindt u de antwoorden en veel praktische tips.
Het is de moeite waard deze website eens te bezoek

PUBEROUDERCAFË
De derde editie van het PuberOuderCafe in Weesp wordt dinsdag 17 november
Gehouden in ’t Zaaltje van Aaltje. Ouders van kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar kunnen hier ervaringen uitwisselen, eens horen
hoe andere ouders het doen en vragen stellen.
Aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.45 uur.
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