Nieuwsflits 15 mei 2020
AGENDA
Agenda
Beste ouders,
22 en 23 juni
10-minutengesprekken
23 juni
Kennismakingsavond nieuwe
ouders
29 juni
Rapport mee
30 juni
Musical en afscheid groep 8
1 juli
Meesters- en juffendag
2 juli
Jaarsluiting met alle leerlingen
3 juli
Eerste dag van de zomervakantie

Het is al lang geleden dat we een ‘gewone’ nieuwsflits verstuurden. De
laatste was op 6 maart, een week voordat de scholen sloten. Wat is er
daarna veel gebeurd! Als school hebben we opvang georganiseerd en
afstandsonderwijs neergezet. Er is een groot beroep gedaan op
flexibiliteit van leerlingen, ouders en personeel. Vaak ging dat heel
goed en was de achter ons liggende periode een fijne periode doordat
gezinnen veel tijd met elkaar konden doorbrengen. Maar soms waren
er ook situaties die erg moeilijk, verdrietig of stressvol waren. We
willen u in ieder geval bedanken voor de samenwerking in de achter
ons liggende tijd.
We hopen dat we nu weer vooruit kunnen kijken en misschien zelfs het
schooljaar op een redelijk normale manier kunnen afsluiten. Dat is
natuurlijk niet iets wat we zelf in de hand hebben. Dit wordt bepaald
door onze overheid en de
Jesaja 41:13 – Want ik ben de
ontwikkelingen voor wat betreft het HEERE, uw God, Die uw
coronavirus. Maar laten we, zeker in rechterhand vastgrijpt en tegen
deze situatie, niet vergeten dat we u zegt: Wees niet bevreesd, Ik
mogen vertrouwen in onze God die help u.
de wereld en ons leven in Zijn hand
houdt.
De agenda zoals u die hiernaast vindt is de reguliere planning en is
volledig onder voorbehoud van wijziging. Vanaf nu kunt u weer iedere
2 weken een nieuwsflits verwachten waarin we de recente informatie
weer met u delen.
Met vriendelijke groet,

De Triangel
Korte Kerkweg 25
7954 GC Rouveen
0522-291355
directie@triangel-rouveen.nl
www.triangel-rouveen.nl

Harold Engels
Herstart
Over het algemeen kijken we terug op een goede eerste week. Alle
leerlingen (met uitzondering van grieperige en verkouden leerlingen
en leerkrachten) waren op school en volgden de lessen. Hoewel het
afstand houden best lastig is zien we dat iedereen zijn best doet om de
anderhalve meter afstand in acht te nemen. Wel vragen we uw
aandacht voor griep- en verkoudheidsklachten. Leerlingen die last
hebben van hoesten, niezen, keelpijn of koorts en leerlingen die
neusverkouden zijn blijven thuis. Dat is misschien wel de belangrijkste
regel om verspreiding van het virus te voorkomen.
Het is fijn om de kinderen weer door de school te zien lopen en weer
samen te zien leren, werken en spelen. Dat is toch waar we het
allemaal voor doen.

Agenda
In de maand mei zijn er geen bijzondere activiteiten. De geplande activiteiten zijn geannuleerd.
We hopen dat de regelgeving vanuit de overheid wordt verruimd en dat we in juni wellicht weer
activiteiten kunnen organiseren. We houden u op de hoogte via de nieuwsflits.
Promotiefilmpje
Al vroeg in het voorjaar namen we een promotiefilmpje op. Deze is afgelopen week op de website
geplaatst. Nieuwsgierig? Klik hier!
Brigadieren
Op dit moment is het zo geregeld dat de verkeersbrigadiers alleen ’s ochtends helpen met
oversteken van de Oude Rijksweg. ’s Middags zijn er dus geen verkeersbrigadiers.
Huwelijk
U heeft vast meegekregen dat juf
Klaasje Brand twee weken geleden
is getrouwd met haar vriend Willem.
Het was een bijzondere dag met als
hoogtepunt voor de leerlingen van
haar groep een rondrit van het
bruidspaar door Rouveen. Via deze
weg willen we Klaasje en Willem
nogmaals van harte feliciteren!

Cursus computertypen TypPlus
Sinds tientallen jaren konden de leerlingen van de Triangel en de Levensboom buiten schooltijd,
op kosten van de ouders, de cursus computertypen volgen. Er werd gebruik gemaakt van de
computers in de computerruimte van de school. Met ingang van het schooljaar 2020-2021
verdwijnt het computerplein in de Triangel en moet dit dus op een andere manier ingevuld
worden.
Vooraf willen we graag inventariseren of er ook belangstelling is voor deze cursus. Uw
zoon/dochter leert in deze cursus volgens het 10-vingersysteem blind typen en de basisfuncties
van tekstverwerken in het programma Word. Een cursus bestaat uit 12 lessen van 1½ uur eens in
de 2 weken. Daarnaast moeten ze thuis flink aan de slag (5 dagen per week oefenen). De cursus
wordt afgerond met een examen (een snelheid van 130 aanslagen per minuut met max ½%
fouten, een brief, rapportage en tekstverwerkingsopdracht uitwerken). Als u hiervoor
belangstelling hebt, wilt u dit dan via de mail doorgeven aan info@typplus.nl voor 22 mei a.s.
Wilt u ook aangeven of u in het bezit bent van een laptop die hiervoor gebruikt kan worden. Wij
zorgen dan voor een los toetsenbord (om te leren typen werkt dit beter).
Boek ‘Soldaten in ons dorp’
Alle oudste leerlingen van groep 6-8 hebben deze week het boek ‘Soldaten in ons dorp’ gekregen.
Een boek met verhalen over gebeurtenissen in en rond Staphorst in de Tweede Wereldoorlog. Er
is zoveel vraag naar het boek dat er mogelijk een tweede druk komt die beschikbaar komt via de
lokale boekhandel.

