Nieuwsflits 6 december 2019
AGENDA

Agenda
19 december
Kerstviering groep 1-4 (’s avonds
in de kerk)
Leerlingen groep 1-4 ’s middags
vrij
23 december – 5 januari
Kerstvakantie
6 januari
Luizencontrole
31 januari
Studiedag groep 1 en 2,
Leerlingen groep 1 en 2 vrij
5 februari
Administratiedag team,
Alle leerlingen vrijdag
6 februari
Rapport 1 mee naar huis
10 en 11 februari
10-minutengesprekken n.a.v.
rapport voor groep 3-7

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

Sinterklaas
Afgelopen donderdag was Sinterklaas weer op bezoek. De
activiteitencommissies van beide scholen hadden dit weer tot in de
puntjes voorbereid. Het was een dag met een gezellige sfeer in de
school. Voor de activiteitencommissie was het vandaag ook weer druk.
Vanmorgen vroeg werden de gangen weer in de eindejaarssfeer
gebracht. Via deze weg: activiteitencommissie, bedankt!
Gebedsgroep
In het verleden was een gebedsgroep actief op onze school. De groep
bestond uit betrokken ouders die zorgen en zegeningen rondom de
school in gebed bij de Heere God brachten. Doordat de kinderen van
de desbetreffende ouders van school gingen en er geen nieuwe ouders
waren die dit een vervolg wilden geven is de gebedsgroep destijds
gestopt.
Vanuit ouders komt nu weer het initiatief om dit weer op te pakken
om samen als ouders rondom de school te staan. We zouden het als
school geweldig vinden wanneer er een groepje ouders is die zich hier
met enige regelmaat voor in willen zetten. 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 kunnen ons voorstellen dat niet iedereen de vrijmoedigheid voelt
om hardop mee te bidden. Dat is ook niet nodig, ook als u in stilte mee
wilt bidden bent u van harte welkom. Mogen we rekenen op uw
komst? We weten graag hoeveel mensen we ongeveer kunnen
verwachten. Aanmelden kan via directie@triangel-rouveen.nl.
Geitenactie
In de vorige nieuwsflits is niet gemeld wat de opbrengst was van de
‘geitenactie’ van de kinderboekenmaand. De inzet van de kinderen
heeft een bedrag van €2269,81 opgeleverd. Het bedrag is inmiddels
overgemaakt naar het goede doel.
Hesjes en verlichting
De laatste dagen was het wat grauw en mistig ’s ochtends. Fijn om te
zien dat zoveel kinderen een hesje dragen. Een enkeling komt fietsend
naar school zonder hesje, hen blijven we hier zoveel mogelijk op
aanspreken. Een enkele keer zien we een leerling naar school komen
zonder hesje of opvallende kleding en zonder voor- en achterlicht

(soms zelfs van een fiets waarbij de verlichting wel werkt, maar het gewoon niet aan is gezet!).
Dat het gebruik van verlichting een aandachtspunt is werd afgelopen weken ook een aantal keer
aangegeven door ouders die met de auto naar school komen.
Het is wellicht goed om in deze tijd van het jaar de verlichting van de fiets van uw zoon of dochter
nog een keer te controleren en hen op het hart te drukken de verlichting ook aan te doen.
Ledenvergadering
Afgelopen woensdagavond was er een ledenvergadering over de holding. We waren blij met de
opkomst en het gesprek wat over dit onderwerp en andere zaken werd gevoerd. Alle aanwezigen
waren voor de overstap van federatie VenIJ naar de holding (Scholengroep IJsselrijk). Helaas was
er geen officiële stemming omdat hiervoor de opkomst te laag was. Maandagavond 16 december
is er om half 8 weer een ledenvergadering, dan zal het definitieve besluit genomen worden. Bent
u lid? Van harte welkom!
Oud papier
Vanaf 1 januari 2020 gaan wij (Levensboom en Triangel) stoppen met het ophalen van oud papier
bij bedrijven.
Helaas hebben wij dit besluit moeten nemen, vanwege de lage opbrengsten en in verband met de
regelgeving voor wat betreft de rijtijdenwet.
We willen de activiteitencommissie, vrijwilligers en de bedrijven hierbij hartelijk danken voor hun
inzet de afgelopen jaren.
Kerstviering
Donderdag 19 december zijn er de kerstvieringen. De bovenbouw viert dit in de klas. De
onderbouw ’s avonds in de kerk. Hiervoor volgt een aparte uitnodiging. Omdat de kerstviering ’s
avonds is en we alle kinderen van de onderbouw daar dan verwachten is de onderbouw op
donderdagmiddag 19 december vrij.

Overige informatie…
Kerstmarkt
Op 7 december wordt er door de gezamenlijke kerken een kerstmarkt georganiseerd op het
Kerkplein in Rouveen. Er zijn diverse activiteiten, u kunt lekkere en mooie dingen kopen en om
13.00 uur deelnemen aan de volkskerstzang.
Ook voor kinderen is er van alles te doen. Meer informatie vindt u hieronder.

