Nieuwsflits 17-12-2021
AGENDA
Agenda
20 december t/m 7 januari
Kerstvakantie
10 januari
Hoofdluiscontrole

In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.
Voor Jozef, Maria, voor de herders…
maar ook voor de wijzen uit het oosten.
Zij zagen een licht, een ster.
Zij gingen tot een Koning, kwetsbaar klein.
Zij zagen hét Licht,
Hij kwam naar de aarde om mensen te verlichten – om hen bekend te
maken met het licht van God en het Licht dat Hij Zelf is.
En om iedereen te wijzen op het licht dat leven geeft,
dat bij Hem te vinden is.
Hij kwam niet alleen voor de mensen in Israël, voor de wijzen,
nee Hij verliet de hemel, ook voor ons.
Wij wensen u en jou dat Licht toe, in deze donkere tijd. Want Hij is
het Licht van onze kerst, de vreugde van onze harten en de hoop voor
deze wereld.
Gezegend Kerstfeest en een goed 2022 toegewenst.
Kerstfeest
Helaas was het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om een
kerstfeestviering in de kerk te houden. We vinden dit jammer.
Daarom is de kerstfeestviering vandaag in de eigen groep gehouden.
Fijn dat we op deze wijze alsnog stil konden staan bij de komst van
hét Licht voor deze wereld.
We danken de leerkrachten voor de flexibiliteit en de energie die ze
hebben gestoken in de voorbereidingen.
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Sinterklaas
Wat hebben we genoten van alle verwachtingsvolle blikken, op
vrijdag 3 december jl. Sinterklaas bracht dit jaar, samen met de
pieten, een bezoekje aan de Triangel. Ook hij moest zich aanpassen
aan de coronacrisis en daarom is niet alles hetzelfde als anderen
jaren.
We willen de activiteitencommissie bedanken voor hun inzet om dit
feest tot een succes te maken voor onze kinderen.
Personeel
Gisteren namen we afscheid van juf Linda de Vries (groep 1b). Juf
Linda is ongeveer 20 jaar werkzaam geweest op de Triangel. We
willen juf Linda ontzettend bedanken voor haar inzet en
enthousiasme. We wensen haar alle goeds en Gods nabijheid toe in
de rest van haar leven.

Juf Linda wordt vervangen door juf Femke Aalbers. Zij gaat als LIO-medewerkster aan de slag op
onze school. De bezetting in groep 1b ziet er als volgt uit: maandag/vrijdag: juf Dianne en
dinsdag/woensdag/donderdag: juf Femke. We wensen juf Femke een goede en leerzame tijd toe
op onze school.
Na de kerstvakantie komt juf Geerke van der Spek weer terug van haar verlof. Juf Geerke gaat
aan de slag in groep 3/4. De werkdagen zijn dan als volgt: maandag/vrijdag: Juf Geerke en
dinsdag/woensdag/donderdag: Juf Anette. We wensen juf Geerke veel werkplezier toe, samen
met de kinderen van de groep.
Met de terugkeer van juf Geerke, nemen we ook afscheid van juf Gerda Ritsma. We danken juf
Gerda voor al haar werkzaamheden en inzet in groep 3/4. Gelukkig is juf Gerda de komende tijd
beschikbaar voor vervangingen.
Voor juf Lisa Kroes (groep 2) was het geen fijne afsluiting van dit jaar. Juf Lisa heeft te kampen
met een fikse keel- en longontsteking. Lisa heeft het dringende advies gekregen om niet meer te
werken tot de kerstvakantie. We hopen juf Lisa in het nieuwe jaar weer op school te
verwelkomen.
Juf Lianne Timmerman (locatie coördinator) gaat na de kerstvakantie met verlof (tot einde
schooljaar), omdat zij en haar man een kindje verwachten. We wensen juf Lianne een goed
verlof toe.
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.
Wij willen u de tip meegeven om als volwassenen ook een hesje te dragen. Wij hebben een
voorbeeldfunctie voor onze kinderen.
Vanuit de MR
Al in (eind) 2018 zijn we als MR door de RvT gevraagd om eens te polsen of het continu rooster
leeft onder ouders.
Begin 2019 hebben we een enquête gehouden onder het personeel. Dit hebben we eerst
gedaan om te peilen of er voldoende draagvlak was. Tijdens de vergadering van 14 maart 2019 is
de uitkomst van deze enquête besproken, en dit is vervolgens terug gegeven aan de RvT.
Na deze periode zijn we als MR veel bezig geweest met o.a. de holding. Vervolgens kwam
corona, en zijn we (na een periode thuis-onderwijs) per 11 mei 2020 noodgedwongen
overgegaan op het continurooster.
In de zomer van 2020 is er een enquête uitgegaan naar ouders & leerlingen van groep 5 t/m 8.
Later bleek dat ouders met meerdere kinderen op de Triangel, ook meerdere keren de enquête
konden invullen. Daardoor, en door het feit dat de kinderen deze enquête hebben ingevuld na
een periode thuis-onderwijs, hebben we in oktober 2020 nogmaals een enquête uit laten gaan.

Uit deze enquête is gebleken dat een ruime meerderheid voor het continu rooster is.
Vervolgens hebben we als ouder-geleding een concreet tijdpad opgesteld voor het invoeren van
het continurooster. Dit was onder andere nodig om voor de leerkrachten een lunchpauze te
waarborgen. Maar ook vragen als; wie staat er op het plein, hoe laat, hoelang enz. En voor welke
vorm van continurooster kiezen we? Hoe zorgen we dat we uiteindelijk uitkomen met de
jaaruren.
Al met al heeft het even geduurd, maar als MR zijn we blij te kunnen melden dat het
continurooster definitief blijft zoals het nu is.
Luchtreinigers
In de afgelopen maand hebben wij in ieder klaslokaal een luchtreiniger op proef gehad. Het
meedoen aan deze pilot was voor ons een bewuste keuze, omdat uit onderzoek is gebleken dat
luchtreinigers eventueel aanwezige virussen of bacteriën in de lucht die door de apparaten
stromen, kunnen verminderen. Tegelijkertijd is er op dit moment nog te weinig onderzoek
waaruit blijkt dat dit soort luchtreiniging een meerwaarde heeft in het voorkomen van of
verminderen van de overdracht van het coronavirus. Het is dan ook mooi dat er tijdens deze
pilot onderzoek hiernaar wordt gedaan door de Technische Universiteit Eindhoven. Dit
onderzoek heeft een looptijd van 3 maanden.
Vorige week moesten wij een besluit nemen over het wel of niet aanschaffen van de
luchtreinigers. Aangezien de resultaten van het onderzoek van de TUe nog niet bekend zijn,
hebben we op grond van de tot nu toe beschikbare informatie een besluit hierover moeten
nemen. Op grond van deze informatie en de constatering dat het aantal coronabesmettingen bij
ons op school al voor de plaatsing van de luchtreinigers was afgenomen, heeft ons doen
besluiten om niet voor alle klaslokalen tot aanschaf hiervan over te gaan. We hebben wel
besloten om tot aanschaf van 2 luchtreinigers over te gaan voor onze grootste groepen. Deze
luchtreinigers staan in de lokalen van de groepen 7 en 8.
Bibliotheek
De Bibliotheek in Mathil is tussen Kerst en oud & nieuw gesloten, omdat dan de kinderopvang
ook dicht is. Kinderen kunnen nog extra boeken lenen vanuit de schoolbibliotheek om in de
Kerstvakantie te lezen. Dit kan nog zolang jullie scholen open zijn.
De Bibliotheek in Staphorst is in de Kerstvakantie het overgrote deel van de tijd geopend (zie
onderstaande data en tijden):
Afwijkende openingstijden
Kerstavond (24-12-2021): 14:00 - 17:00
Eerste Kerstdag (25-12-2021): gesloten
Oudejaarsavond (31-12-2021): 14:00 - 17:00
Nieuwjaarsdag (01-01-2022): Gesloten
Schoolvakanties en vrije dagen
In verband met een wijziging in de planning sturen we als bijlage bij deze Nieuwsflits een nieuw
overzicht met de vakanties en vrije dagen van dit schooljaar.

Boeken kaften
Voor de groepen 3 en 4 hebben we nieuwe leesboeken aangeschaft. Voordat we deze boeken in
gebruik gaan nemen, zouden we deze graag willen kaften. We zijn daarom op zoek naar ouders
die ons willen helpen met het kaften van deze boeken. In verband met de huidige maatregelen,
kan dit helaas niet op school. Daarom is onze vraag: welke ouders (of grootouders) zouden thuis
een stapeltje boeken voor ons willen kaften? Als u wilt helpen, mag u een mail sturen naar
anettetimmerman@ijsselrijk.nl
Vanuit de gemeente Staphorst
Hieronder treft u een brief voor alle ouders van Staphorst die in scheiding liggen of korte tijd
geleden gescheiden zijn. Hun kinderen kunnen deelnemen aan een kiestraining. Een
lotgenotengroep met andere kinderen, die kinderen helpt de scheiding beter te leren begrijpen,
een plek te geven en een manier te vinden om hier mee om te gaan.

KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die
een echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt of gaan mee
maken.
Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, is het mogelijk, om bij
voldoende aanmeldingen, uw kind mee te laten doen aan KIES.
KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met andere kinderen te
onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind
even geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind. Uit
evaluatieonderzoek blijkt dat KIES door kinderen hoog gewaardeerd wordt. Kijk voor
meer informatie: www.kiesvoorhetkind.nl
Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen
hebben het nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich
meebrengt.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:
- Moet ik verhuizen?
- Zie ik papa of mama dan nog wel?
- Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?
- Wanneer zie ik papa of mama weer?
- Moeten de hond ook weg?
- Wie helpt mij?

KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een
manier te vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan
helpen bij het verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover
verbetert.
Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, voorafgaand
met een informatiebijeenkomst en afsluitend met een evaluatiebijeenkomst voor de
ouders.
Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIEScoaches, de gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een
lotgenotengroep. Bij Kies wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen.
De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op een school in de gemeente Staphorst. Er is
een groep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en een groep voor kinderen in de leeftijd van 8
t/ m 12 jaar. We willen in het nieuwe jaar een groep starten. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen maken wij de keus met welke groep wij gaan starten.
Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie terecht bij
ondergetekenden. Wanneer wij iets voor u en uw kind kunnen betekenen horen wij dat
graag. Aanmeldingen kunt u met vermelding van persoonsgegevens mailen naar
onderstaand mailadres.
Met vriendelijke groeten,
Esther Flipsen

Maatschappelijk Werkster en KIES-Coach 038-4569700
e.flipsen@stdekern.nl
Joke Wassenaar Beeldend Therapeut en KIES-Coach 06-22030911

