Nieuwsflits 14-7-2022
AGENDA
Agenda
Beste ouder(s) en verzorger(s),
15 juli
Laatste schooldag
Jaarsluiting
18 juli t/m 26 augustus
Zomervakantie
29 augustus
Eerste schooldag
Jaaropening
5 september
Controle hoofdluis
6 september
Informatieavond

Morgen is het de laatste schooldag voor de zomervakantie. Aan het
eind van de ochtend houden we met alle kinderen de jaarsluiting in
de gymzaal. Net als iedere andere vrijdag zijn de kinderen van groep
1-4 om 11.45 u. vrij en de kinderen van de groepen 5-7 om 14.30 u.
Een heel fijne vakantie toegewenst! We hopen dat jullie, dichtbij huis
of verder weg, kunnen genieten van Gods schepping, uit mogen
rusten en hernieuwde energie mogen opdoen voor het nieuwe
seizoen. Psalm 23: 1-3 verwoord mooi hoe we dit bij God mogen
zoeken:
De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
In geval van nood, ben ik in de zomervakantie bereikbaar op het
volgende nummer: 06-28528883
Mede namens het team,
Hartelijke groet,
Bianca Offereins
Directeur

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

In deze Nieuwsflits besteden we aandacht aan de volgende
onderwerpen:
•
Nieuwe leden MR
•
Opbrengst zendingsgeld/acties
•
Vakantielezen
•
Vakantiebijbelweek
•
Eerste schooldag/jaaropening
•
Groepsindeling 2022-2023
•
Inzet onderwijsondersteunend personeel

Nieuwe leden MR
We zijn blij u te kunnen melden dat we met ingang van het nieuwe
schooljaar drie nieuwe MR-leden mogen verwelkomen. Namens de
ouders sluiten Klaas Jan Volkerink en Jeannette Steenbergen aan.
Marrie Kuiper neemt namens het team deel aan de MR. Bij deze
willen we ook de vertrekkende MR-leden -Janneke Kisteman, Jessica
Talen en juf Jetty van Olst- bedanken voor hun inzet.

Opbrengst zendingsgeld/acties
Dit schooljaar is er het volgende binnengekomen aan bijdragen voor het zendingsgeld en
verschillende acties:
• Dank- en Biddag actie voor Dorcas: € 556,27
• Paasactie voor Oekraïne: € 449,85
• Zendingsgeld: € 1158,35
Het is mooi dat we op deze manier onze naasten die het moeilijk hebben, kunnen ondersteunen.

Vakantielezen
Kinderen die in de vakantie lezen, houden hun leesvaardigheid op peil. Lezen in de vakantie
zorgt ervoor dat het leesniveau, waar de kinderen het hele jaar hard aan hebben gewerkt,
behouden blijft of zelfs stijgt. Dit is belangrijk omdat bij de start van het nieuwe schooljaar de
leerstof direct verdergaat.
Van Harmke Smit, onze contactpersoon van de bibliotheek, ontvingen we de volgende
informatie hierover om met u te delen:
Biblionet Groningen is voor Vakantielezen een samenwerking aangegaan met Bereslim. In de
zomervakantie vinden gezinnen op www.vakantie-lezen.nl het avontuurlijke verhaal ‘Poef en de
schat’. Maar dat is niet alles… Voor scholen heeft Bereslim ook een tijdelijk aanbod: gratis
toegang tot de boeken van Bereslim, incl. 8 nieuwe AVI-boeken! Speciaal voor de jongste
lezertjes en hun ouders.
Maak Vakantielezen nóg leuker met BereslimmeBoeken Speciaal voor Vakantielezen heeft
de Bibliotheek extra boeken voor jouw klas! Je krijg tijdens Vakantielezen, gratis toegang tot alle
digitale boeken van Bereslim. Naast toegang tot de bijna 100 digitale prentenboeken, vind je in
het aanbod van Bereslim voor de beginnende lezers 8 nieuwe AVI-boeken. Van AVI start tot AVI
E3 en passend bij zowel ‘zoemende’ als ‘hakken-plakken’- leesmethodes. Laat je leerlingen
letters, klanken en woorden ontdekken en neem ze mee op leesavontuur! Hoe log je in?
Ga naar https://next.bereslim.nl/login/login Gebruikersnaam: bereslim102066 Wachtwoord:
LeesAvontuur2022
Wil je meer weten over Bereslim en de mogelijkheden, neem dan een kijkje op www.bereslim.nl
Veel leesplezier!

Vakantiebijbelweek
In de bijlage bij deze Nieuwsflits vindt u onder andere een flyer over de vakantiebijbelweek op
19, 20 en 21 juli 2022 in het Dienstgebouw Rouveen (Oude Rijksweg 450). We brengen dit graag
bij u onder de aandacht. Alle kinderen zijn van harte welkom!

Eerste schooldag/jaaropening
Maandag 29 augustus is de eerste schooldag na de zomervakantie. U bent van harte welkom om
die dag uw kind(eren) naar de klas te brengen en aansluitend aan de voorzijde voor of bij
regenachtig weer in de hal van de school een kop koffie of thee te komen drinken. Om 13.30 u.
houden we in de gymzaal de jaaropening. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Groepsindeling 2022 – 2023
Op donderdag 30 juni heeft u bericht ontvangen over de groepsindeling voor het schooljaar
2022 – 2023. Helaas was de situatie op dat moment zo dat we de bezetting voor de
instroomgroep, die vanaf de kerstvakantie start, en groep 3A nog niet rond hadden. We zijn blij
dat we kunnen melden dat dit inmiddels wel het geval is. Gerda Ritsma gaat als leerkracht van
de instroomgroep aan de slag en Lieke Pleijsier als nieuw teamlid en juf van groep 3A.
We zijn daarnaast tot een aantal nieuwe relevante inzichten gekomen die geresulteerd hebben
in een wissel in de bezetting voor de groepen 7A en 8. We realiseren ons dat deze verandering,
na al een wenmoment met de nieuwe leerkracht(en) te hebben gehad, niet ideaal is.
Desondanks is onze verwachting dat deze aanpassing ertoe bijdraagt dat de uitgangssituatie
voor het nieuwe seizoen voor zowel de kinderen als de teamleden het meest optimaal is.
In onderstaand overzicht staat weergegeven hoe de definitieve groepsindeling er voor het
nieuwe seizoen uitziet.
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Groepsleerkrachten
Henriët Horstede: ma/vrij
Gerda Ritsma: di/wo/do (tot de
voorjaarvakantie), do (vanaf de
voorjaarsvakantie)
Klaasje Timmerman: di, wo (vanaf de
voorjaarsvakantie)
Lisa Kroes
Suzanne Tuin: ma/do/vrij
Laura Goedhart: di/wo
Marrie Kuiper: ma/di (om de week)/vrij
Dianne van der Sluis: di (om de week)/wo/do
Lieke Pleijsier: ma/di/do/vrij
Janny Hakkers: wo
Roelienke Post
Bert Hutten
Geerke van der Spek: ma/vrij
Anette Timmerman: di/wo/do
Ronald Vos: ma/di/wo/do
Henriët Horstede: vrij (tot de kerstvakantie)
Janny Hakkers: vrij (vanaf de kerstvakantie)
Anneke Beenen: ma/di/wo
Joanne Welleweerd: do/vrij

7B

Jetty van Olst: ma/di
Bianca van Marle: wo/do/vrij
Rick Bolks

8

Dries-Jan ten Berge

Bijzonderheden
De instroomgroep start vanaf de kerstvakantie op.

Anneke Beenen is tot de voorjaarsvakantie afwezig
in verband met zwangerschapsverlof en
ouderschapsverlof. De kinderen krijgen tot die tijd
op de ma/di/wo les van Geja ten Brink.

De verwachting is dat Rick bij de aanvang van het
schooljaar nog gedeeltelijk in de ziektewet zal
zitten. Hij start daarom de periode tot de
herfstvakantie samen met Klaasje Timmerman op.

Voor de kinderen van de komende groepen 3A, 7A en 8 organiseren we vrijdag 15 juli nog een
kennismakings-/wenmoment met de nieuwe leerkracht(en).

Inzet onderwijsondersteunend personeel
De leerkrachten worden bij het verzorgen van het onderwijs aan de kinderen ondersteund door
onderwijsassistenten, een klassenassistent en een leerkrachtondersteuner:
• Daniëlle Barneveld (onderwijsassistent): In het nieuwe seizoen begeleidt zij op de dinsdag en
donderdag de leerlingen uit groep 8.
• David van Burken (leerkrachtondersteuner en Pabo student): David is in het nieuwe seizoen
op de maandag en dinsdag als leerkrachtondersteuner en Pabo student verbonden aan
groep 7A. Op de woensdag en vrijdag biedt hij ondersteuning in verschillende groepen.
• Christian Haasjes (onderwijsassistent): In het nieuwe seizoen begeleidt hij op de
maandagochtend, de woensdag en de vrijdagochtend de leerlingen uit groep 8.
• Lisa Kooiker (klassenassistent): Lisa biedt ondersteuning aan de kleutergroepen. Dit doet zij
op de maandagmiddag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen.
• Karin Kuiper (onderwijsassistent): Karin begeleidt kinderen uit verschillende groepen van
maandag t/m vrijdag op de ochtenden.
• Stefan Leeftink (onderwijsassistent): Stefan begeleidt kinderen uit verschillende groepen op
de maandag en dinsdag.
• Hanneke Tromp (onderwijsassistent): Hanneke komt met ingang van het nieuwe seizoen het
team versterken. Hanneke voert haar werkzaamheden op de dinsdag en donderdag uit. Zij
begeleidt leerlingen uit verschillende groepen.
• Marloes Vos (onderwijsassistent): Na haar zwangerschapsverlof (rond de herfstvakantie) is zij
werkzaam op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij begeleidt leerlingen uit
verschillende groepen.
• Dick Wichers (onderwijsassistent en Pabo student): Dick komt met ingang van het nieuwe
seizoen ons team versterken. Zijn werkzaamheden als onderwijsassistent voert hij uit op de
dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen. Hij begeleidt leerlingen uit verschillende groepen. Zijn
stagedag voor de Pabo is op de maandag.
Als team werken wij graag samen met studenten. Daarnaast hebben wij nog teamleden met de
volgende functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janny Hakkers: intern begeleider (2,5 dag)
Marijke van Huuksloot: remedial teacher (do)
Anneke Kuiers: administratief medewerker (wo/do)
Gerda Kin: schoonmaakster (ma t/m vrij)
Bianca van Marle: remedial teacher (ma)
Henk Mudde: gymdocent (vrij; tot de herfstvakantie)
Bianca Offereins: directeur (ma t/m vrij)
Anette Timmerman: intern begeleider groepen 1-3 (ma/vrij)
Lianne Timmerman: locatiecoördinator (zij is tot de kerstvakantie afwezig i.v.m
ouderschapsverlof)
• Leonie Vogel: gymdocent (zij is tot de herfstvakantie afwezig i.v.m. ouderschapsverlof)

