Nieuwsflits 7 februari 2020
AGENDA

Agenda
10 en 11 februari
10-minutengesprekken n.a.v.
rapport voor groep 3-7
17 – 21 februari
Voorjaarsvakantie
24 februari
Luizencontrole
26 februari
Gebedsgroep
9 maart
Studiedag team, leerlingen vrij
10 maart
Bezoek auditoren
11 maart
Biddag

Gebedsgroep
Vorige week woensdagochtend was de eerste bijeenkomst van de
gebedsgroep. Er waren zeven ouders aanwezig, een mooie opkomst.
Er zijn ook gebedspunten aangedragen door kinderen en collega’s.
Mooi om op deze manier samen in gebed te gaan. De volgende
bijeenkomst staat gepland op woensdagochtend 26 februari. U bent
van harte welkom. Bent u erbij op 26 februari? Stuur dan een bericht
naar directie@triangel-rouveen.nl.
Spreekavond
Voor maandag 10 en dinsdag 11 januari a.s. staan de spreekavonden
voor groep 3 t/m 7 gepland. U heeft zich in kunnen schrijven via Parro.
We hopen dat de gesprekken bijdragen aan de ontwikkeling van onze
leerlingen en de samenwerking tussen ouders en school daarin.
Studieochtend kleuterbouw
Vorige week vrijdag hebben de collega’s van de kleuterbouw samen
met Tessel van der Linde een studieochtend gehad over visie op
kleuteronderwijs. Er is samen nagedacht over hoe we ons onderwijs
aan de jongste leerlingen vorm geven. Vrijdag 27 maart zal deze
ochtend een vervolg krijgen.
Promofilmpje
Vorige week dinsdag waren er opnames voor een kort promotiefilmpje
van onze school. We hopen binnenkort het resultaat met u te kunnen
delen.
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Aanmeldingen nieuwe schooljaar
Wordt uw kind dit schooljaar 3? Dan mag hij of zij volgend schooljaar
starten op de basisschool. We ontvangen graag tijdig de
aanmeldingen, zodat we kunnen zorgen dat er voor iedere leerling die
wil starten volgend schooljaar ook een plek is.
Kent u ouders van kinderen die volgend jaar ook 4 worden, maar nog
geen oudere broers of zussen op de Triangel hebben? Dan stellen we
het op prijs dat u dit bericht ook met hen deelt.
Audit
Op 10 maart zal een audit gedaan worden op onze school. Deze audit
houdt in dat 4 auditoren van expertisecentrum Adapt onze school
bezoeken. De auditoren zijn collega’s uit het werkveld die een aparte
opleiding hebben gedaan voor deze taak.
Zij toetsen ons op de indicatoren van de onderwijsinspectie. Daarnaast
brengen zij in kaart waar onze kwaliteiten liggen en op welke punten
ontwikkeling nodig is.

