Nieuwsflits 17 januari 2020
AGENDA

Agenda
31 januari
Studiedag groep 1 en 2,
leerlingen groep 1 en 2 vrij
5 februari
Administratiedag team,
alle leerlingen vrij
6 februari
Rapport 1 mee naar huis
10 en 11 februari
10-minutengesprekken n.a.v.
rapport voor groep 3-7

2020
Voor u ligt de eerste nieuwsflits van 2020. We zijn inmiddels alweer
twee weken onderweg in het nieuwe jaar. We zijn het jaar gestart met
een nieuwe kleutergroep. Dat betekent dat we nu 12 groepen hebben.
Er zijn een aantal kleine verschuivingen geweest in de personele
bezetting van groepen. Dit heeft te maken met verloven,
ziektevervangingen, het opstarten van de twaalfde groep en nog een
aantal organisatorische zaken. We proberen hierbij de continuïteit
voor de leerlingen zoveel mogelijk te bewaken en te zorgen voor vaste
gezichten voor de groep. De desbetreffende ouders zijn hierover
geïnformeerd.
Als laatste is het goed om te melden dat in groep 8 een nieuwe collega
is gestart. Roelienke Beltman zal in deze groep het komende half jaar
les gaan geven. Roelienke heeft eerder op de Triangel stage gelopen
en is met veel enthousiasme dit jaar weer terug gekomen om haar
afsluitende LIO-stage op onze school te doen. We wensen Roelienke
een mooie tijd toe op de Triangel.
Tijden op het plein
Naar aanleiding van signalen vanuit de pleinwacht van de Levensboom
herhalen we nogmaals het bericht van voor de kerstvakantie. Het is
niet de bedoeling dat Triangel-leerlingen voor 12.45 op het schoolplein
zijn.
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Ons schoolplein is ‘officieel’ en kwartier voor schooltijd geopend. Op die
tijden is er pleinwacht aanwezig. De laatste tijd merken wij dat er
steeds meer kinderen zijn die wel erg vroeg op school komen, zowel ’s
ochtends als tussen de middag. Dit is niet de bedoeling. Omdat we geen
hek om het plein hebben kunnen kinderen ook eerder dan de ‘officiële’
tijden op het schoolplein terecht. Hier zijn zij op dat moment eigenlijk
vrij aan het spelen, onder verantwoordelijkheid van hun ouders. Het
vervelende is dat in de praktijk de pleinwacht van de Levensboom
incidenten op moet lossen en zich daardoor verantwoordelijk voelt. We
willen u daarom vragen om te zorgen dat uw kind echt rond de
genoemde tijden op school komt.
’s Morgens zijn de kinderen vanaf kwart over acht welkom op het plein.
’s Middags geldt dit vanaf kwart voor één. Daarvoor is er geen toezicht
van onze kant op het plein en spelen de kinderen van de Levensboom
buiten. Wilt u hier samen met ons op toezien? Ook voor de veiligheid
van uw eigen kind(eren).
Bibliotheekouders
We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen met het
verder opzetten en netjes houden van de schoolbibliotheek. Wilt u

hierin iets betekenen? Dan horen we dat graag! U kunt dat kenbaar maken via directie@triangelrouveen.nl.
Gebedsgroep
De eerste bijeenkomst van de gebedsgroep is gepland op woensdag 29 januari van circa 8.30 tot
circa 9.00 uur en ziet er ongeveer als volgt uit:
- Ontvangst met koffie en thee
- Delen van gebedspunten
- Korte bezinning vanuit de Bijbel
- Samen bidden
We hopen dat er een mooie groep ouders is die hier samen de schouders onder wil zetten. Bent
u erbij op 29 januari? Stuur dan een bericht naar directie@triangel-rouveen.nl.

