30 - 06 - 2016
NIEUWE INDELING
LOKALEN
In het nieuwe schooljaar verhuizen
een paar groepen naar een ander
lokaal.
Het langgerekte lokaal van de huidige
groep 5 vinden we geschikter voor
een kleuterklas dan voor de hogere
groepen waarin kinderen vaak van
een afstand op het schoolbord moeten
kijken.
We gaan het komende jaar
uitproberen hoe de nieuwe indeling
ons bevalt.
_________________________________________________________________________________________________

SCHOOL-HOCKEYTOERNOOI
Woensdag 8 juni vond op de velden van MHC Weesp het Rabobank Schoolhockeytoernooi plaats.
Met een gigantische opkomst van ruim 350 kinderen uit groep 4 t/m 8 van basisscholen uit Weesp en
Nigtevecht, speelden zij in 45 teams 115 wedstrijden.
Het was tijdens de zonovergoten middag goed vertoeven dankzij gratis fruit
van AH Achtergracht,
krentenbollen van Bakkerij Mühl en liters water en limonade. De vele
vrijwilligers hebben de kinderen,
ouders en supporters een onvergetelijke dag bezorgd.
De winnaars werden door hoofdsponsor Rabobank in samenwerking met
DSS Achtergracht en bakkerij
Mühl beloond met een prachtige beker en overheerlijke slagroomtaart.
Winnaars:
in categorie F: van der Muelen Vastwijk F3 en F4,
in categorie E: de Triangel E1
in categorie D: de Triangel D1 en van der Muelen Vastwijk D4
De Hobbedob D1 ging naar huis met de wisselbeker voor FairPlay.

SPECIAAL VOOR OUDERS MET KINDEREN IN HET BASISONDERWIJS
Hoge kortingen op softwarepakketten zoals Office, Corell Draw, Music Maker, enzovoort, enzovoort
Ook aanbiedingen op hardware gebied.
HOE GEBRUIK HIERVAN MAKEN?
MELDT U AAN OP https://www.schoolspot.nl/
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SCHOOLREISJE GROEPEN 3, 4 EN 5

We zijn naar
geweest!!! samen met groep3, 4 en 5.
Eerst kwamen we op school, We gingen met de bus. Er waren wel 150 verschillende dieren.We
waren in groepjes verdeelt.
We mochten eerst even spelen. Daarna ging je met je groepje op pad. Tussen de middag gingen
we patatjes eten. Sommige groepjes gingen daarna een speurtocht doen. We kregen een ijsje
rond 4 uur. Toen we het ijsje op hadden mochten we nog even spelen in de speeltuin. Of nog in
een treintje. Toen moesten we weer naar de bus. We moesten toen 3 kwartier in de bus zitten.
Gelukkig wel met de tv aan, want anders gingen we ons vervelen. Toen we weer bijna op school
waren moesten we bukken. En toen we weer op school waren mochten we weer naar huis.
Geschreven door Mauk groep 5

Het was leuk. We hebben dieren gekeken. Een keer ging ik vogels
voeren, het was heel leuk maar het was ook spannend, want we
konden in het vogelverblijf.
We zijn ook in het dinopark geweest. We konden naar een tent
waarin er een dino bot lag, een skelet. Ik vond het leuk…
Geschreven door Floris groep 4

______________________________________________________________________________________________________

BEELDHOUWEN GROEPEN 7 EN 8
27 juni had groep 7 en 8 beeldhouwen. Eigenlijk zou het al veel eerder zijn maar het werd 2 keer
verplaatst van maandag 20 juni naar donderdag 24 juni naar maandag 27 juni. Eerst kwam een
mevrouw alles uitleggen en daarna mochten we aan het werk. Toen we buiten stonden moesten
eerst veel tafels een beetje droog gemaakt worden omdat er veel plassen op de tafels lagen.
Daarna mocht iedereen een steen pakken en daar wat moois van maken op een gegeven
moment moesten we stoppen en alle stenen waren erg mooi geworden

______________________________________________________________________________________________________

INDIANENSCHOOLREIS GROEPEN 1 EN 2
Afgelopen woensdag gingen de kleuters op weg naar Don Bosco voor het indianenschoolreisje.
Voor Don Bosco stond een grote indiaan: Pacu Matu die de kinderen vertelde over
de zon die opeens veel te vroeg onder gaat.
Pacu Matu vroeg hulp aan alle indianen die er waren. Samen moesten we op zoek
naar edelstenen. Daarvoor gingen we als slangen, paarden, beren en adelaars over
de indianenprairie. Uiteindelijk vonden we de edelstenen en konden alle indianen er
eentje in hun zelfgemaakte buideltje stoppen.
En kon Pacu Matu de zon weer op tijd onder laten gaan.
Het was een heerlijke, zonovergoten dag!

Singel 6, Weesp

0294 - 413509

www.triangelweesp.nl

2

SCHOOLREIS GROEP 6
Het 12-uurs-schoolreisje van groep 6 was weer een GROOT succes.
Start 8.00uur met een Champagneontbijt.
Daarna met de TREIN naar het OOSTERPARK door
naar het TROPENMUSEUM vervolgens naar de
DAPPERMARKT, waar leuke inkopen zijn gedaan,
even afkoelen in ZWEMBAD KIKKERFORT en als
laatste en tevens genietend van een heerlijk menu in
DON BOSCO
Om 20.00uur was het einde van het schoolreisje.

" Het robotje van Schiphol” groep 1/2C
Dit jaar bestaat Schiphol 100 jaar.
Een van de feestelijke activiteiten is dat medewerkers als
ouder zijnde het Gouden Schiphol boekje voorlezen op school.
Amanda Boes (moeder van Jonas in groep 3 en Isa in groep 1c)
heeft dit boekje met plezier voorgelezen in beide groepen.
" Het robotje van Schiphol " is een bijzonder en grappig
verhaal over een gevonden koffer, die terug moet naar de eigenaar.

De zomer begint bijna en de zon gaat meer schijnen.
De kinderen uit groep 1-2 spelen meer buiten.
Denkt u er aan dat de kinderen ingesmeerd met zonnebrand naar school komen!

AGENDA
Vr. 8 juli

Eindfeest

Ma. 11 juli

Afscheidsavond groep 8

Vr. 15 juli

Studiedag- alle kinderen zijn vrij

Vr.15 juli

Zomervakantie t/m 28 augustus

Leerorkest Weesp!
De Stichting Jubal maakt het al 4 jaar mogelijk dat alle kinderen
in de groepen 5 muziekles krijgen tijdens het “ Fantastisch
Muziekproject”. De kinderen kiezen in de eerste oriëntatieles
een instrument en krijgen dan vervolgens 3 lessen op het door
hun gekozen instrument. Hierna volgen er twee orkestlessen
en wordt het geheel afgesloten met een grote eindpresentatie.
Na de zomervakantie start een nieuw initiatief: het
“Leerorkest Weesp”. De kinderen krijgen in groepsverband les
op het door hun gekozen instrument en naast deze les is er
ook een wekelijkse orkestles. Deze lessen zijn na schooltijd en
worden op de diverse scholen in Weesp verzorgd.
Door de financiële bijdrage van de stichting Jubal zijn de kosten
voor de ouders zeer beperkt:
225 euro en instrument huur mogelijk zolang de voorraad
strekt.
Indien gewenst of noodzakelijk is het mogelijk aanspraak te maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds.
Meer informatie of aanmelden: marco@degooischemuziekschool.nl
__________________________________________________________________________________________________________________
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