Nieuwsflits 20 november 2020
AGENDA

Agenda
4 december
Sinterklaasfeest
18 december
Kerstviering
18 december
Laatste schooldag 2020
19 december tot 3 januari
Kerstvakantie

Overlijden Roelof Boer
Met groot verdriet ontvingen
we vorige week woensdag het
bericht dat Roelof Boer was
overleden.
Roelof
was
jarenlang
betrokken als ouder bij onze
school. De laatste 9 jaar kwam
dat vooral tot uiting door zijn
werk in het schoolbestuur. Hij
nam op de ledenvergadering
van
juni
afscheid
als
voorzitter. We herinneren
hem als een positieve,
optimistische man die altijd
oog had voor de mensen
achter het werk. In zijn rol als
bestuurder heeft hij veel
betekend voor het verder
ontwikkelen
van
het
onderwijs op onze school.
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind Gods nabijheid toe.
In de Stentor en Staphorster hebben we vanuit het team en de MR de
advertentie die u hierboven ziet geplaatst.
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Afscheid Jacomijn Post
Juf Jacomijn neemt met de kerstvakantie afscheid van onze school.
Jacomijn gaat dan aan de slag op SBO ‘De Brug’ in Zwolle. Werken in
het speciaal basisonderwijs is iets wat Jacomijn al jaren in gedachten
had. Na ruim 13 jaar op de Triangel gewerkt te hebben gaan we dus
afscheid van haar nemen. We wensen Jacomijn veel plezier en succes
op haar nieuwe school.
Dorcas
De inzameling voor Dorcas heeft €625,95 opgeleverd. Het bedrag is
inmiddels overgemaakt naar Dorcas om hen op deze manier te
steunen bij de voedselactie. De voedselactie is bedoeld om de
allerarmsten in Oost-Europa te helpen.

Kerstfeest
I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus is besloten om de kerstviering in alle groepen op
vrijdagmorgen 18 december in de groepen te vieren. Er is dus geen kerstviering op
donderdagavond, de kinderen gaan op donderdag gewoon tot half 3 naar school.
Fruitdag
Het kidsteam heeft nagedacht over de fruitdag. De aanleiding hiervoor was dat sommige meesters
en juffen wel een koekje eten op dinsdag en dat er soms getrakteerd wordt waardoor juffen en
meesters met een taartje rondlopen in de pauze. Het kidsteam heeft hier het volgende advies
over gegeven wat we vanaf nu als regel hanteren:
Dinsdag is fruitdag, voor alle leerlingen, meesters en juffen. Er zijn twee uitzonderingen:
 De leerlingen van groep 1 en 2 hebben ook fruitdag, maar zit er iets anders in hun bakje, dan
mogen ze dat ook opeten. De afspraak geldt voor groep 3-8.
 Als er op fruitdag getrakteerd wordt, mag je het wel opeten. Dit geldt ook voor de meesters
en juffen.
Inspectie
Op donderdag 12 november vond er een gesprek plaats met de onderwijsinspectie. We maakten
als school deel uit van een themaonderzoek gericht op de schoolontwikkeling in relatie tot de
leerlingpopulatie. We kijken terug op een positief gesprek, waarin er complimenten waren over
de transparantie (alle documenten zijn inzichtelijk voor iedereen via onze website), voor de
kwaliteit en samenhang van de plannen en voor de motivatie voor de keuzes voor de
schoolontwikkeling dit jaar.
Daarnaast waren er een aantal inhoudelijke aandachtspunten om de doelen scherper neer te
zetten, zodat deze ook beter geëvalueerd kunnen worden. Van dit onderzoek komt geen verslag,
enkel een notitie op de site van de onderwijsinspectie.
Sinterklaas
Sinterklaas komt dit jaar niet aan bij de school. De reden daarvoor is natuurlijk het coronavirus.
We vieren het sinterklaasfeest in de groepen op vrijdag 4 december.
Hoofdluis
We krijgen signalen dat er steeds meer kinderen last hebben van hoofdluis. Vanwege de
coronamaatregelen controleren we dit op school vrijwel niet. Het is belangrijk om hier alert op
te zijn omdat we, wanneer een aantal kinderen last hebben van hoofdluis, al snel last kunnen
krijgen van een uitbraak van hoofdluis. Wilt u daarom:
-

Uw kind ieder weekend even controleren?
Bij een hoofdluisbesmetting de overige gezinsleden ook controleren en behandelen?
Een melding doen via directie@triangel-rouveen.nl wanneer er hoofdluis is
geconstateerd?

Zo houden we samen deze lastige beestjes onder controle.
Informatie over het controleren en behandelen van hoofdluis is op internet volop te vinden.
Onder andere op de volgende site: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis

