Nieuwsflits 20 december 2019
AGENDA

Agenda
6 januari
Luizencontrole
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

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

Kerstvieringen
Het is de laatste schooldag van 2019. Gisteravond vierden we het
Kerstfeest met alle kinderen van de onderbouw in de kerk. Het was fijn
om dat met elkaar te kunnen beleven. Vandaag en gisteren vierden de
andere groepen het kerstfeest in de klas. Vanmiddag is de
kerstvakantie begonnen en sluiten we de school twee weken. We
wensen u een gezegende kerst en een goede afsluiting van 2019 en
hopen de kinderen op maandag 6 januari weer te mogen begroeten.
Tijden op het plein
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
Inmiddels is de volwassencollectie van de bibliotheek verhuisd naar
Mathil. Na de kerstvakantie zal de bibliotheek in de MCR voornamelijk
gebruikt worden door de leerkrachten en leerlingen van de
Levensboom en de Triangel. Om de bibliotheek optimaal te kunnen
gebruiken en goed te kunnen onderhouden is er gevraagd om als beide
school een commissie aan te stellen van 2 à 3 ouders per school. Het
gaat voornamelijk om het netjes houden van de bibliotheek, boeken
opruimen en het assisteren bij klassikaal lenen bij de groepen 1 t/m 3.
Harmke Smit van de bibliotheek zal deze ouders informeren en
adviseren en als aanspreekpunt dienen. Wilt u hier iets in betekenen,
dan kunt u een mail sturen naar directie@triangel-rouveen.nl
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.
Hesjes
We hebben al veel geschreven over de regel dat we alle fietsende kinderen met hesjes verwachten
’s ochtends vroeg. Deze regel hanteren we van de herfstvakantie tot en met de voorjaarsvakantie.
We zien dat het steeds beter gaat en horen ook van dorpsgenoten die geen kinderen op school
hebben dat er opvallend veel kinderen goed zichtbaar onderweg zijn. Hier zijn we blij mee!
Gevonden voorwerpen
Tot en met 10 januari liggen de gevonden voorwerpen weer uitgestald in de gang, tussen het
lokaal van groep 5 en 6. Tot die tijd kunnen spullen worden opgehaald. Na 10 januari worden de
niet opgehaalde spullen opgeruimd. Het is echt goed om even te kijken of u nog wat mist. Zo
liggen er een paar mooie jassen, hesjes zonder naam en een Adidas trainingsjas.

IJsselrijk - persbericht
Christelijke scholen in de regio versterken hun samenwerking in Scholengroep IJSSELRIJK
Dertien lokale scholen hebben hun samenwerking geïntensiveerd door op bestuurlijk niveau hun
verantwoordelijkheden over te dragen naar een nieuw opgerichte bestuursstichting. De besturen
van deze scholen werkten al samen binnen de Federatie
Veluwezoom en IJsselstreek, maar er was behoefte om bestuurlijk
verder te professionaliseren om zo de kwaliteit op de scholen te
behouden en te vergroten. Daarbij was de wens om de lokale
eigenheid en christelijke identiteit van de scholen behouden.
Dinsdagavond 12 november werd de nieuwe naam van de
stichting bekend gemaakt tijdens een medewerkersbijeenkomst
in Wezep: ‘Scholengroep IJsselrijk’ met als motto Geloven in goed
onderwijs. Scholengroep IJsselrijk wil een lerende organisatie zijn
waarin medewerkers met plezier werken op de scholen. Tijdens de bijeenkomst werd dit concreet
gemaakt door elke medewerker een cheque te overhandigen van 250 euro die naar keuze gebruikt
kan worden om zijn of haar werkplezier te vergroten. In een lezing van Paulien Vervoorn werd
daarna ingegaan op hoe je als collega’s elkaar feedback kan geven zodat de ander én jijzelf kunnen
groeien.
De Triangel zal per 1 januari aansluiten bij Scholengroep IJsselrijk

