Nieuwsflits 11 september 2020
AGENDA
Agenda
21 – 25 september
Startgesprekken op uitnodiging
2 oktober
Fietscontroles groep 4, 6 en 8
9 oktober
Studiedag team, leerlingen vrij
10 oktober – 18 oktober
Herfstvakantie

ANWB Streetwise
Op donderdag 3 september was de ANWB te gast om de
verkeerslessen in het kader van ANWB Streetwise te verzorgen. We
kijken terug op een vochtige, maar geslaagde dag.
Fietscontroles
Op 2 oktober zijn er fietscontroles. Leerlingen van
groep 4, 6 en 8 kunnen
hun fiets laten keuren.
We willen u vragen om
de fiets(en) van uw
kind(eren)
zelf
te
controleren op veiligheid. In deze tijd van het
jaar schenken we als
school extra aandacht
aan het veilig en goed
verlicht op pad gaan. De
eisen voor de fietskeuring vindt u hiernaast.
Ziekmeldingen
Is uw kind ziek of neusverkouden en blijft hij of zij daarom thuis? Dan
horen we dat natuurlijk graag. De voorkeur heeft een mailtje naar de
groepsleerkracht. Deze mailadressen zijn waarschijnlijk bij u bekend.
Eventueel kunt u ook bellen met de school of bij twijfel het mailadres
directie@triangel-rouveen.nl meenemen in de CC van het mailtje aan
de juf of meester van uw kind.
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Luizen
In groep 6 zijn luizen geconstateerd. Wilt u uw eigen kind komende
weekend controleren op hoofdluis?
Te gast in de school
We merken dat ouders, wanneer er een broodtrommel of gymtas
vergeten is vaak even bellen hoe ze dit nog even langs kunnen brengen.
Dat vinden we fijn! Op afspraak kunnen ook dit soort dingen even bij
de deur of bij het hek afgegeven worden.
Op afspraak zijn ouders natuurlijk weer welkom in de school.
Binnenkort bijvoorbeeld met de startgesprekken. Komt u in de school,
dan vragen we u om uw handen te ontsmetten, uw naam te noteren
op de lijst en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Bij
verkoudheidsverschijnselen blijft u natuurlijk thuis.

Vertrouwenspersonen op school
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag willen wij onszelf voorstellen als de vertrouwenspersonen van De Triangel voor dit
schooljaar.
Wij zijn Klaasje Timmerman, leerkracht groep 2/3 en Rick Bolks, leerkracht groep 8a. Afgelopen
donderdag zijn we kort in alle groepen geweest om ons voor te stellen als vertrouwenspersonen.
We hebben met de kinderen besproken dat het belangrijk is om te praten over problemen, ruzies
of andere vervelende dingen die thuis of op school gebeuren. We hebben benoemd dat dit bij je
eigen juf of meester kan en mag, maar ook bij ons als vertrouwenspersoon door ons aan te
spreken of door een briefje in de paarse brievenbus te stoppen. Als uw kind met vervelende
verhalen thuiskomt over school, dan kunt u uw kind ook helpen herinneren dat er hiervoor
vertrouwenspersonen zijn op school.
De kinderen hebben allemaal een visitekaartje meegekregen met daarop een foto van ons en onze
mailadressen.
Met vriendelijke groet,
Klaasje Timmerman en Rick Bolks

Gebedsgroep
Afgelopen woensdag kwam de gebedsgroep samen. Er werd gebeden voor medewerkers,
leerlingen en gezinnen die rondom de school staan. Wilt u een keer mee bidden? Op woensdag 7
oktober van half 9 tot half 10 komt de gebedsgroep weer samen. Vanwege de coronamaatregelen
nog niet op school, maar bij de familie Stegeman (Oude Rijksweg 515). Van harte welkom!
Startgesprekken
Volgende week wordt u via Parro door de leerkracht(en) van uw kind(eren) uitgenodigd voor een
startgesprek. Vanaf groep 5 komen de leerlingen ook mee. We kiezen ervoor om de gesprekken
over de hele week uit te smeren om veel drukte in de school te voorkomen.
De bedoeling is om terug te kijken op de start van het schooljaar, te praten over de doelen die het
komende jaar belangrijk zijn en te bespreken wat ervoor nodig is om een goed schooljaar te
hebben. We hopen op goede startgesprekken.
Jaarkalender
De jaarkalender vindt u als aparte bijlage bij deze nieuwsflits. Het vakantierooster was eerder al
gedeeld, maar de ‘gewone’ jaarkalender was nog niet verstuurd aan alle ouders. U zult begrijpen
dat sommige activiteiten afhangen van de regels rondom het coronavirus.

