
 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Agenda 
 
 

 

 

27 maart – Theoretisch 

Verkeersexamen groep 7 

27 maart – Schoonmaakavond  

A t/m K 

29 maart – Schoolvoetbal 

3 april – Praktijk 

Verkeersexamen groep 7 

6 april – Paasviering bovenbouw 

in de kerk. Aanvang 19.30 uur 

7-10 april Paasweekend 

12 april – Grote rekendag 

17-18 april – IEP Eindtoets  

groep 8 

 

 

 

                    Nieuwsflits 17-03-2023 
 

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

  
Van de directie,   
In de afgelopen weken kondigde het voorjaar zich voorzichtig 
aan…Afgewisseld door regen en soms harde wind, scheen toch ook 
de zon. Het is een beeld dat we in ons eigen leven vaak tegenkomen. 
Ook in de school is dat het geval: gezondheid en plezier worden 
afgewisseld door ziekte of zorgen. Tijdens de biddagdienst hebben we 
dat ook voor God neer mogen leggen. Dit in het vertrouwen dat Hij 
boven alle dingen is en ons geeft wat wij nodig hebben. Laten we zo 
ook ons werk in en voor de school mogen opdragen aan Hem.  
Volgende week begint ‘het voorjaar’: hoop en verwachting: nieuw 
leven, zonneschijn. Het geeft nieuwe energie!   
We zetten ook de komende periode weer stappen om de organisatie 
en de kwaliteit van de school op orde te brengen. Dat zit soms in 
‘kleine’ en dan weer in ‘grote’ dingen. Ik zet dat tussen hoge 
komma’s, omdat het grote voor mij soms juist in het kleine zichtbaar 
wordt: iemand groet je, een kind lacht naar je, een collega haalt 
koffie voor je…iemand hangt een jas die op de grond ligt op de 
kapstok.  
Om dat laatste even iets groter te maken: we willen de komende 
maanden werken aan netheid en een opgeruimde school. We weten 
allemaal dat dit met uitstraling te maken heeft, maar het werkt 
zoveel lekkerder. Maar ook naar de kinderen toe is het belangrijk te 
leren zorg te dragen voor je omgeving. Zuinig zijn op je spullen. 
Zorgen dat het netjes blijft.  In de voorjaarsvakantie zijn er weer 
enkele lokalen geschilderd en ook de buitenkant zal in de meivakantie 
aangepakt worden. U begrijpt al: de voorjaarskriebels leiden tot een 
grote voorjaarsschoonmaak! U zult in de komende nieuwsflitsen 
meer lezen over de ‘Grote Opruiming’ en we zullen daarbij via de 
aktiviteitencommissie vast nog een beroep doen op helpende 
ouders!  
 

Namens het team,  
Willem de Boer   
Directeur a.i.   
 

 Personeel  
Na de voorjaarsvakantie hebben is in groep 2 als nieuwe collega juf 
Alies Bonsink-Diepeveen gestart. Zij is de duo-collega van juf Marrie. 
We heten haar van harte welkom op onze school en veel succes en 
plezier in het werk!   
Ook juf Klaasje Timmerman is weer terug van haar 
zwangerschapsverlof en werkt nu drie dagen, waarvan een dag ze nog 
ouderschapsverlof geniet.   
 

Inmiddels zijn we als MT gestart met vooruitblikken naar het nieuwe 
schooljaar voor wat betreft de formatie en groepenindeling. Dat is 
een forse puzzel, die veel denktijd en overleg met betrokkenen 
vraagt.   



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Aanmelding Nieuwe leerlingen en Open ochtend 24 maart  
Opnieuw vragen we uw aandacht voor de Open Ochtend , speciaal bedoeld voor nieuwe ouders 
om zich te oriënteren in verband met de aanmelding van hun kind. Deze wordt gehouden op 
Vrijdag 24 maart, vanaf 9.30 -11.30 uur.  Ook ontvangen we nieuwe aanmeldingen vanuit 
‘bekende gezinnen’ graag zo spoedig mogelijk.   
 

Oproep Luizenmoeders,  
In verband met het komende vertrek van een aantal luizenmoeders, zoekt deze groep met 
bijzondere opsporingsbevoegdheid nieuwe luizenouders….het mogen natuurlijk ook vaders 
zijn…! U kunt zich melden bij een van hen of de activiteitencommissie.  
  
Vrijwilliger tutorlezen gezocht  
In de groepen 2 en 3 gebruiken wij het programma 'Bouw!' om de leerlingen te ondersteunen bij 
het (leren) lezen. Bij dit programma oefent de leerling onder begeleiding van een tutor met het 
herkennen van letters en het lezen van korte woorden. In verband met ziekte van onze huidige 
vrijwilliger, zijn we op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. De vrijwilliger zal tutor worden van 5 
leerlingen. In totaal kost dit ongeveer 75 - 90 minuten per week.   
Lijkt u dit leuk om te doen en bent u beschikbaar op één middag (maandag, dinsdag of 
donderdag) van 13:00 - 14:30 uur, dan horen we dat graag. Ook als u meer informatie wilt, mag 
u contact opnemen (anettetimmerman@ijsselrijk.nl).  
 
Schoonmaakavond   
Maandag 27 maart is er een schoonmaakavond. De ouders waarvan de achternaam begint met 
A t/m K worden dan verwacht. De avond begint om 19.00 uur. Er wordt gezorgd voor 
schoonmaakmiddelen, maar als u als ouder zelf een emmer, doeken, raamtrekker/zeem e.d. 
mee wil nemen dan zou dat fijn zijn. En eventueel een dweil met stok, stofzuiger en waterkoker. 
(Er is maar 1 stofzuiger en 1 dweil met stok in de school aanwezig, vandaar dat er meestal 
gevraagd wordt of er een paar ouders dat ook mee willen nemen).  
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