Nieuwsflits 15-11-2021
AGENDA
Agenda
Beste ouder(s) en verzorger(s),
3 december
Sinterklaasfeest
23 december
Kerstviering
27 december t/m 7 januari
Kerstvakantie

In de periode rond de herfstvakantie konden veel kinderen vanwege
corona niet naar school. Zij waren zelf besmet met het virus of ze
moesten in quarantaine, omdat een gezinslid besmet was.
Op dit moment worden er nog steeds kinderen en hun gezinnen
vanwege corona in hun bewegingsvrijheid beperkt. Wij wensen hen
veel sterkte. Hoewel er nog kinderen thuiszitten, zijn het er niet meer
zoveel als een aantal weken geleden. We zijn er dankbaar voor dat de
meeste kinderen weer op school zijn.
Helaas hebben we vanwege corona voorlopig nog te maken met
beperkende maatregelen. Tijdens de persconferentie van afgelopen
vrijdag zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Binnen
IJsselrijk is naar aanleiding hiervan nagedacht over wat dit betekent
voor de scholen. In de brief van Jan van der Poel kunt u hierover
lezen.
In deze Nieuwsflits is corona ook een onderwerp, maar er is natuurlijk
ook nog ander nieuws te melden. We infomeren u er graag over.

Hartelijke groeten,
Bianca Offereins
directeur

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

Corona
Om corona onder controle te houden, is een goede samenwerking
tussen ouders en school van groot belang. We hebben elkaar nodig in
de informatievoorziening. Op grond van de informatie die we van u
krijgen, maken we een inschatting van wat op dat moment nodig is.
De richtlijnen van de GGD zijn daarin leidend. Als daar aanleiding toe
is, informeren we u daarover.
In de afgelopen periode hebben we gemerkt, dat deze onderlinge
samenwerking goed verliep. Fijn dat u ons op de hoogte hield! We
willen u vragen om dit de komende periode te blijven doen. Als uw
kind afwezig is vanwege ziekte, wilt u dan niet alleen uw kind
afmelden, maar ook doorgeven welke klachten uw kind heeft? En als
uw kind in quarantaine moet vanwege een besmetting binnen het
gezin, wilt u dan ook aan ons doorgeven wanneer uw kind weer uit
quarantaine mag?

Wat betreft de quarantaineduur merken we dat daar zo af en toe onduidelijkheid over is. De
GGD hanteert hiervoor de volgende richtlijnen:
Als iemand binnen het gezin positief getest is, is het de bedoeling dat dit gezinslid in
isolatie*gaat. De overige gezinsleden gaan in quarantaine. Na 5 dagen niet meer in contact te
zijn geweest met het besmette gezinslid, mag er een test gedaan worden bij de GGD. Als de
uitslag daarvan negatief is, wordt de quarantaineperiode opgeheven.
We merken dat in veel gevallen iemand met corona niet in isolatie gaat, maar in quarantaine. Bij
kinderen bijvoorbeeld is een periode in isolatie eigenlijk niet te doen. Dit heeft wel tot gevolg,
dat de overige gezinsleden langer in quarantaine moeten. Eerst gedurende de periode waarin
het positief geteste gezinslid mogelijk besmettelijk is. De GGD bepaalt hoe lang deze periode
duurt. Aansluitend op deze besmettelijke periode volgt er dan nóg een quarantaineperiode van
5 dagen. Op die 5e dag mag er dan bij de GGD getest worden. Bij een negatieve testuitslag,
wordt de quarantaineperiode opgeheven.
Als iemand die besmet is in quarantaine gaat, dan is de impact hiervan voor de overige
gezinsleden dus groter, dan als diegene in isolatie gaat. In het eerste geval, heeft degene die
besmet is eerder zijn bewegingsvrijheid terug, dan de overige gezinsleden.
Wilt u daarom als er een besmetting in het gezin is ook aan ons doorgeven of degene die besmet
is in isolatie of quarantaine gaat? Dan kunnen we op grond daarvan een goede inschatting
maken van wat de impact daarvan is (voor de thuiswerkperiode) voor uw kind.
*In isolatie gaan betekent dat u thuis op een eigen kamer blijft en daar ook slaapt. Uw
huisgenoten komen niet op uw kamer. U heeft dus geen contact met uw huisgenoten.

Luchtreinigers
Alle scholen in Rouveen en Staphorst doen mee met een pilot rondom luchtreiniging met een
bedrijf uit Staphorst; Plasmamade. Vorige week maandag zijn de luchtreinigers bij ons op school
geplaatst.
Volgens Plasmamade kunnen aerosolen en fijnstof door de luchtreinigers gereduceerd worden
tot nagenoeg 0. In combinatie met dagelijks op meerdere momenten ventileren, werken we op
deze manier aan een gezonde luchtkwaliteit.
We houden u op de hoogte van de uitkomsten van deze pilot.

Geboorte
Op 1 november is het gezin van juf Henriët Horstede verblijd met de geboorte van een zoon en
broertje, Ruben (Vince). We willen hen van harte feliciteren en we wensen hen Gods zegen toe
bij de opvoeding.
Wilt u nog een kaartje sturen? Het adres is: Westerparallelweg 2-c, 7951 DB Staphorst.

Juf Joanne Welleweerd
Op dit moment is juf Joanne nog met zwangerschapsverlof, dit duurt niet lang meer. Juf Joanne
zal vanaf woensdag 24 november haar plek in groep 7 (op woensdag, donderdag en vrijdag)
innemen. We wensen juf Joanne veel succes toe.
Dat betekent dat we afscheid nemen van Antoni Heutink. Fijn dat hij het verlof van Joanne heeft
kunnen invullen. Wij willen hem, ook via deze weg, bedanken.

Vertrek juf Linda de Vries
Juf Linda neemt met de kerstvakantie afscheid van de Triangel. Linda gaat aan de slag bij CBO de
Meilan, als vaste invaller.
Na ongeveer 20 jaar op de Triangel gewerkt te hebben, zullen we voor de kerstvakantie afscheid
van Linda nemen. Veel kinderen (uit Rouveen) hebben les van Linda gehad. Bij deze danken we
Linda voor haar inzet en betrokkenheid.

Kidsteam
Samen met de kinderen werken we aan een positief klimaat op school en op het plein. De
groepen 5 tot en met 8 hebben een klassenvertegenwoordiger die in het kidsteam (o.l.v. juf
Jetty van Olst) zit. Tijdens de eerste bijeenkomst (op maandag 1 november jl.) hebben we
gesproken over het buitenspelen.
We vinden het belangrijk dat de pleinwacht zich goed verspreid over het plein. Dit zorgt ervoor
dat kinderen zich veiliger voelen. Ook is het belangrijk dat de pleinwacht een hesje draagt. We
hebben een rooster voor de speelplekken op het plein. Het geeft rust als alle groepen zich aan
het rooster voor de speelplekken houden. De rijen buiten hebben als doel dat de kinderen rustig
naar binnen lopen. We merken dat er wat onrust is en willen bespreken in de groepen dat we
rustig in de rij staan en ook rustig naar binnen lopen.
De klassenvertegenwoordigers bespreken de uitkomst van het overleg in hun groep. De
komende weken gaan we met elkaar aan deze afspraken werken.

Dankdag
Woensdag 3 november was een bijzondere dag: het was dankdag. Dit jaar konden we, i.v.m. de
corona-maatregelen, de kerkdienst niet bezoeken. Op school stonden we stil bij het thema
‘dankend doorgaan’.
De kinderen hebben in de klas geluisterd naar het verhaal over een dankbare Noach. Noach
heeft, toen hij uit de ark kwam, meteen een dankoffer gebracht. God sloot een verbond met
Noach en zei: “Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond
tussen Mij en de aarde.”
Hoe wonderlijk mooi is Zijn eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt Hij uw en jouw bestaan.
Waar u/jij ook zult zijn, is Hij: wat een kostbaar geheim.

Zijn naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven uw en jouw leven, zegt: Ik ben bij u en jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
bent u/jij bij Hem veilig, U die u en jou ziet.

De dankdag-collecte heeft het bedrag van €472,05 opgehaald. Dit is bestemd voor Dorcas. We
willen een ieder bedanken voor zijn/haar bijdrage.

Schoolontbijt
Helaas is het schoolontbijt (van vrijdag 5 november) niet doorgegaan.
Normaal gesproken krijgen we dozen met producten, om te gebruiken tijdens het schoolontbijt.
Omdat het schoolontbijt is geannuleerd, zijn de dozen met producten naar de voedselbank in
Zwolle gebracht. Het brood (wat normaal gesponsord wordt door bakkerij Ubak) is niet
gebakken.
We hopen dat we de volgende keer weer kunnen deelnemen aan het schoolontbijt. Zodat we
het belang van gezond ontbijten onder de aandacht brengen met als missie: Een gezond ontbijt,
elke dag en voor ieder kind!

Reflecterende hesjes
De dagen beginnen weer korter te worden. Vanaf de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie
geldt weer de regel dat alle kinderen die op de fiets komen een hesje dragen. Alle leerlingen die
aan komen fietsen zonder hesje, worden hier door de pleinwacht op aangesproken.

Sinterklaas
Dit jaar is er, i.v.m. corona, geen gezamenlijke ontvangst van sinterklaas op het plein.
Gelukkig kan het feest wel doorgaan voor groot en klein.
De sint en zijn pieten bezoeken in de onderbouw de groepen als activiteit.
En de kinderen uit de bovenbouw mogen op koopjesjacht en aan de slag met hun creativiteit.

