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AVOND-4-DAAGSE
VANDAAG LAATSTE MOGELIJKHEID INSCHRIJVING EN BETALING:
Inschrijving:
Betaling: :

https://goo.gl/forms/bCXfLpZfAYPl9Qo83
NL44 INGB 0007 5406 87 t.n.v. OBS De Triangel
- € 4,50 per kind
Vermeldt a.u.b.: Avond4daagse + naam kind of kinderen - Per kind welke groep

Sommige ouders hebben wel ingeschreven, maar nog niet betaald.
Verzoek dit alsnog te doen.
Avond4daagse commissie:
Flavia Ramos Costa (moeder van Jacco/gr. 7): flaviamaria45@gmail.com
Ria Zondervan (moeder van Anne/gr.8 en Jorn/gr. 6): rszondervan@hetnet.nl / 06-44968786

Koningspelen groot succes
Tijdens dit schrijven zijn de koningspelen nog volop bezig.
Na de warming-up met het lied en de openingsdans zijn de kinderen heel
snel aan de gang gegaan op allerlei plekken om en in de school.
Met het prachtige weer en de ongedwongenheid sfeer bij de uitvoering
van de opdrachten is het een zeer geslaagde ochtend.
Dank aan alle ouders en stagiaires die helpen en ook dank aan kinderen van groep 8 die groepjes onder
hun hoede hebben genomen.

Fijne meivakantie allemaal!

VAKANTIEROOSTER 2018-2019
Zomervakantie 2018

Vr 20-07-18

Herfstvakantie

Za

20-10-18 t/m zo 28-10-18

Kerstvakantie

za

22-12-18 t/m zo 06-01-19

Voorjaarsvakantie

vr

15-02-19 t/m

Pasen en meivakantie

vr 19-04-19

Hemelvaart

do

30-05-19 t/m zo 02-06-19

Pinksteren

ma

10-06-19

Zomervakantie 2019

za

13-07-19 t/m zo 25-08-19

Singel 6, Weesp

t/m zo 02-09-18

t/m

zo

24-02-19

zo

05-05-19
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GROOT ONDERHOUD SCHOOLPLEIN
In de meivakantie zal het schoolplein een grote onderhoudsbeurt krijgen. We zijn als Triangel heel tevreden
met het schoolplein, de kinderen spelen er heerlijk. Door het natuurlijkje karakter kunnen kinderen hun
creativiteit in zelf bedachte spel kwijt.
Vanaf de opening van ons “Jantje Beton-plein” zijn er een aantal keren nieuwe graszoden gelegd. We merken dan
wel dat dit op een aantal plekken niet lang blijft liggen. Daardoor loopt er ook veel zand en modder de school
binnen. Dit geeft weer slijtage aan onze vloeren.
Om dit enigszins tegen te gaan zij n we helaas genoodzaakt sommige plekken van kunstgras te voorzien.
Dit gaat er gebeuren in de meivakantie:
- Afgekalfde heuvels (fort en kleuterplein) worden aangevuld
- Enkele plekken kunstgras (heuvels en achterzijde fort)
- Enkele plekken nieuwe graszoden
- Op diverse plekken nieuwe struiken en boompjes (Portugese Laurierkers)
- Bij het kunstwerk op de muur naast de aula: veldje met bamboe (laaggroeiend en niet “wandelende” soort)
- Vloer onder de nestschommel beter waterdoorlatend maken
- Vervanging boomschors-snippers
- Aanbrengen sproei-installatie
- Kappen twee bomen die door het hek van de buren groeien.
Om alles goed aan te laten slaan zal e.e.a. met linten worden afgezet.
Grasplaggen hebben ten minste twee weken nodig voordat erop gelopen mag worden.
Het werk wordt uitgevoerd door het bedrijf Metamorfoos uit Weesp.

MUSICAL GROEP 3
Donderdag 12 april speelde groep 3 de musical ‘De
gevangen prinses’.
Het prinsesje zat hoog in de bergen opgesloten in een kasteel.
Zij was gevangen genomen door gemene trollen en werd
bewaakt door draken en een speciaal slot. Alleen een prins die
verliefd op haar werd kon haar komen redden. Gelukkig kwam
die prins toch nog langs zo hoog in de bergen en kon de
prinses bevrijd worden. De kinderen hebben het heel goed
gespeeld!

AGENDA
Vr 20 april

Koningsspelen

Za 21 april
t/m zo 6 mei

MEIVAKANTIE

Wo 9 mei

Inloop groep 3

Do 10 mei vr 11 mei

HEMELVAARTVAKANTIE

Zo 13 mei

Moederdag

Wo 16, do 17,vr 18 mei

Schoolkamp groepen 7 en 8 / Koffieochtend groepen 1/2 / Start RAMADAN

Ma 21 mei

PINKSTEREN

Di 22 mei

STUDIEDAG ALLE KINDEREN VRIJ
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JUBAL PROJECT WEESPER BASISSCHOLEN:
De afgelopen weken ging groep 5 aan de gang met het
Jubal muziekproject.
Het was erg leuk. Je kon kiezen uit deze instrumenten:
 gitaar
 keyboard
 boomwhacker
 trompet
We hebben drie keer in groepjes geoefend en twee keer
met de hele klas in de gymzaal.
De uitvoering was in de Van Houten Kerk.
Er waren vier scholen: VDMV, Jozefschool. de terp en de
Triangel.
Wij speelden het liedje: De heks van Bellefleure.
Door: Yoep en Marijn groep 5

Singel 6, Weesp

0294 - 413509

www.triangelweesp.nl

3

