
 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Agenda 
 
 3 t/m 13 oktober 

Kinderboekenweek 
 
4 oktober 
Dierendag 
 
5 oktober 
Afscheid Jan van der Poel 
 
7 oktober 
Speel- en beweegplein  
groep 5 t/m 8 
 
10 t/m 13 oktober 
Open lesweek 
 
14 oktober 
Studiedag 

 
 17 t/m 21 oktober 
 Herfstvakantie 
 
 24 oktober 

Luizencontrole 
 
26 oktober 
Schoonmaakavond A t/m K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Nieuwsflits 30-9-2022 
 

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

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
In deze Nieuwsflits willen we u informeren over de volgende 
onderwerpen: 
 

• Terugblik informatieavond 

• Kinderboekenweek 

• Dierendag 

• Afscheid Jan van der Poel 

• Speel- en beweegplein 

• Open lesweek 

• Studiemomenten team 

• Cultuuronderwijs/muzieklessen 

• Verkeersveiligheid 

• Corona 

• Gebedsgroep 

• Gezondheid Dianne van der Sluis 
 
Terugblik informatieavond 
Op dinsdag 6 september was de informatieavond. Van tevoren wisten 
we niet goed hoeveel ouders we konden verwachten. Dat de hal die 
avond helemaal vol zat, gaf ons een heel goed gevoel. Het was fijn om 
op deze manier te merken dat we samen om de kinderen heen staan. 
 
Als bijlage bij deze Nieuwsflits is de hand-out van de plenaire 
presentatie gevoegd. 
 
Bij de opening stond de volgende Bijbeltekst centraal: 
 
‘Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt,  
dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ 
 
Johannes 15:8 
 
Het tot groei en bloei komen om vrucht te dragen tot eer van God, 
liep als een rode draad door de presentatie heen.  
 
Na de opening hebben we stilgestaan bij waar we voor staan.  Als 
schoolteam, ouders en kerk zijn we samen verantwoordelijk voor de 
kinderen. We zien de leerlingen als unieke schepselen van God met 
hun eigen gaven en talenten. We willen een school zijn voor al deze 
leerlingen en bieden daarom passend onderwijs voor ieder kind. Aan 
ons onderwijs geven we invulling vanuit onze kernwaarden respect, 
veiligheid en verantwoordelijkheid. 
 
We hebben vervolgens verteld hoe we hieraan in het afgelopen 
seizoen (2021-2022) invulling hebben gegeven. We hebben gewerkt 
aan de continuïteit in de leerlingzorg door Mijn Kleutergroep als 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

leerlingvolgsysteem voor de groepen 1 en 2 en Leeruniek voor de groepen 3 t/m 8 te 
implementeren. Door middel van teamtrainingen zijn we in het gebruik ervan geschoold. Op het 
gebied van het didactisch handelen (instructie en verwerking bij vakken zoals rekenen, taal en 
spelling) hebben we gekozen voor dezelfde schoolbrede aanpak in de vorm van het EDI-
denkmodel. In het afgelopen seizoen hebben alle teamleden de inhoud van het boek hierover 
zich eigen gemaakt en is er een start gemaakt met de toepassing hiervan bij de rekenles. 
 
Een gezonde teamcultuur is essentieel om als team samen verantwoordelijk te zijn voor de 
kinderen. Na 2 jaar corona was er behoefte om de onderlinge relatie te versterken door tijd in te 
plannen voor ontmoeting. We hebben daarom bewust gekozen voor een studie tweedaagse in 
het afgelopen jaar waarbij er naast de inhoudelijke onderwerpen tijd was voor ontspanning met 
elkaar. Tijdens deze tweedaagse en andere studiemomenten hebben we met een extern 
deskundige gewerkt aan onze professionele teamcultuur. We weten nu nog beter welke schat 
aan kwaliteiten we in het team hebben en hoe we door deze in te zetten elkaar kunnen 
versterken. Samen vormen we een veelkleurig boeket! 
 
Daarna hebben we onze ontwikkelthema’s voor dit seizoen (2022-2023) gepresenteerd. Het 
thema ‘samen verantwoordelijk’ is het overkoepelende thema voor de andere drie: 

• Pedagogisch klimaat 

• Klassenmanagement 

• Didactisch handelen & organisatie 
Deze thema’s hebben we uitgewerkt in verschillende speerpunten die de basis vormen voor ons 
jaarplan. 
 
Samen verantwoordelijk 
➢ Werken in leerteams 
➢ Professionele dialoog 
➢ Korte lijntjes met elkaar en ouders 
 
Pedagogisch klimaat 
➢ Iedereen voelt zich gezien 
➢ Respectvolle omgang met elkaar 
➢ We weten hoe we moeten omgaan met verschillen tussen leerlingen 
 
Klassenmanagement 
➢ Om een plezierige en effectieve leertijd te waarborgen, werken we met vaste regels, ritmes 

en routines 
 
Didactisch handelen en organisatie 
➢ Instructie aan de hand van het EDI-model 
➢ Opbrengsten passend bij de groep 
➢ Er wordt afgestemd op verschillen 
 
Om een beeld te hebben van hoe aan deze ontwikkelthema’s op groepsniveau invulling wordt 
gegeven, volgde er na de plenaire presentatie tijdens 2 rondes een presentatie in alle groepen.  
 
Voor ieder kind was er een bloem. U kreeg ter afsluiting van de avond de opdracht om uit de 
verschillende soorten die er waren er één te kiezen die u passend vindt voor uw kind(eren). 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Door het geven van de bloemen aan de kinderen maken we voor hen zichtbaar dat we samen 
om ze heen willen staan. Voor ieder kind was er ook een kaartje om bij de bloem te geven met 
de volgende tekst: 

Jij bent bedoeld om tot groei en bloei te komen. 
Jouw leven mag vrucht dragen tot eer van God. 

 
Kinderboekenweek 
In de twee weken voor de herfstvakantie staan de kinderboekenweken gepland. Het thema dit 
jaar is Giga-groen, oftewel: gigantisch groen. Het doel van de Kinderboekenweek is het 
stimuleren van leesplezier. We besteden deze weken daarom extra veel tijd aan (voor)lezen en 
het kiezen van boeken. De Kinderboekenweek wordt voor de groepen 5 t/m 8 geopend met een 
bezoek van schrijfster Willemijn de Weerd. Zij zal aan de hand van haar boek ‘Alleen maar zee’ 
iets vertellen over de andere kant van de natuur: de watersnoodramp. Voor de groepen 1 t/m 4 
wordt de kinderboekenweek geopend door middel van een voorstelling van Deep Deep. Deze 
voorstelling is speciaal gemaakt bij het prentenboek van de Kinderboekenweek ‘Dat wil ik zien!’. 
Verder zullen er deze weken allerlei activiteiten in de klassen gepland worden waarbij er 
aandacht is voor het praten over boeken, schrijven over verhalen etc. We hopen 
de kinderboekenweek af te sluiten met en leesfeest waarbij alle kinderen in de school op 
hetzelfde moment aan het lezen zijn.   
 

We hopen met elkaar veel leesplezier te beleven tijdens de Kinderboekenweek!    
 
Dierendag 
Aanstaande dinsdag is het zover: Dierendag!  
 
Wie dat leuk vindt, mag zijn/haar huisdier van 14.15 u.-14.30 u. op het schoolplein laten zien. 
 
Afscheid Jan van der Poel 
Vanaf 24 oktober start Gerrit de Graaf als nieuwe bestuurder van scholengroep IJsselrijk. Jan van 
der Poel was tot afgelopen voorjaar onze bestuurder. Sindsdien is hij wethouder van de 
gemeente Zwartewaterland. 
 
Om Jan te bedanken voor zijn inzet voor de scholen van IJsselrijk, nemen we op 5 oktober 
afscheid van hem. Hij zal deze dag een rondje doen langs ‘zijn’ 16 scholen en ’s middags wordt 
hem een receptie aangeboden voor alle contacten uit onderwijs en daarbuiten. 
  
Jan heeft aangegeven dat zijn cadeauwens een gift is voor de voedselbank. We sluiten daar als 
scholen van IJsselrijk graag bij aan. Aan u daarom de vraag of u aan uw kind(eren) 1 houdbaar 
product wil meegeven naar school. Wij verzamelen die producten in een doos en willen 
daarmee Jan verrassen als we hem 5 oktober uitzwaaien. Doet u mee?! 
 
Speel- en beweegplein 
In de periode tot de kerstvakantie is er voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een naschools 
beweegaanbod, georganiseerd door Saam Welzijn. De eerste keer is op vrijdag 7 oktober. In de 
flyer als bijlage bij deze Nieuwsflits leest u er meer over.  
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hoe gaat het in zijn werk?: 

• Op de dag waarop het aanbod plaatsvindt, inventariseren de leerkrachten hoeveel kinderen 
er meedoen. 

• Het aanbod is op het schoolplein en start een kwartier na lestijd; om 14.45 u. Het 
tussenliggende kwartier is bedoeld voor de kinderen om even wat te eten en drinken. 

• Het duurt doorgaans een uur tot anderhalf uur (afhankelijk van de hoeveelheid kinderen en 
de animo van kinderen). 

• Wanneer het aanbod op de Levensboom wordt gegeven, mogen kinderen van de Triangel 
ook aansluiten. 

  
Open lesweek 
Van 10 t/m 13 oktober houden we een Open lesweek. U bent dan van harte welkom om samen 
met uw zoon/dochter mee te doen met een les. 
 
Over de organisatie hiervan is het volgende voor u van belang om te weten: 

• De leerkrachten plannen op minimaal 3 en maximaal 4 dagen lesmomenten waarop u mee 
kunt doen/kijken in de klas.  

• De lesmomenten duren minimaal 30 minuten en maximaal 45 minuten. Als u van plan bent 
om tijdens een les aanwezig te zijn, dan verwachten we van u dat u gedurende de hele les in 
de klas blijft. Na afloop van de les (tijdens de leswisseling) mag u het klaslokaal verlaten.   

• Voor iedere leerling kan er 1 ouder tijdens deze week komen kijken. U kunt zich hiervoor 
vanaf maandag 3 oktober t/m vrijdag 7 oktober inschrijven via Parro. Er is per les ruimte voor 
maximaal 5 ouders die tegelijk kunnen komen.  

• Het is niet de bedoeling dat er (jongere) broertjes/zusjes tijdens deze momenten worden 
meegenomen.  

• We verzoeken u om tijdens de lessen het gebruik van uw mobiele telefoon achterwege te 
laten. 

Studiemomenten team 
Afgelopen woensdag (28 september) hadden wij met het team een studiemiddag. De 
onderwerpen van deze middag hebben raakvlakken met al onze ontwikkelthema’s: 
hoogbegaafdheid en beredeneerd aanbod. 
 
Omdat we het belangrijk vinden om in ons onderwijs goed afgestemd te zijn op verschillen 
tussen leerlingen, hebben we Karen Wolters van Rec5 uitgenodigd om onze kennis over 
hoogbegaafdheid te vermeerderen. We hebben onder andere nagedacht/geleerd over het 
volgende: 

• Waarom zijn hoogbegaafde kinderen soms zo lastig te herkennen? 

• Wat is eigenlijk hoogbegaafdheid? 

• Wat is belangrijk in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen? 
 
We vinden het belangrijk om voor alle kinderen een bewust en goed afgestemd 
onderwijsaanbod te hebben. Onze IB’ers Janny Hakkers en Anette Timmerman hebben het met 
het team over dit beredeneerde aanbod gehad aan de hand van de volgende doelen:  

• (meer) Zicht op ontwikkeling van je groep (inzicht in de middenmoot en hierop afstemmen) 
• Beredeneerd aanbod. Weten waarom je doet wat je doet.  
• Afstemmen op je groep en daarna op (groepjes) leerlingen. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Op vrijdag 14 oktober hebben we met het team een volgend studiemoment. De kinderen zijn 
dan vrij. De volgende onderwerpen staan voor deze dag centraal: 

• Ontwikkelthema ‘Didactisch handelen en organisatie’: Opfrissen EDI-denkmodel en eigen 
focus bepalen voor effectieve inzet en ontwikkeling in jouw groep. 

• Ontwikkelthema ‘Pedagogisch klimaat’: Afstemmen op verschillen in gedrag 
• Ontwikkelthema ‘Samen verantwoordelijk’: Taakafstemming binnen het team 
 
Cultuuronderwijs/muzieklessen 
Cultuuronderwijs is voor de kinderen belangrijk, omdat ze daarmee in aanraking komen met 
heel andere talenten en kwaliteiten, dan bij vakken als rekenen, taal en lezen. 
 
We vinden het dan ook mooi dat de kinderen ieder jaar deel kunnen nemen aan cultuuraanbod 
dat beschikbaar is vanuit Jong in Staphorst. 
 
Naast het aanbod van Jong in Staphorst hebben we besloten dat we muziek als leerlijn goed weg 
willen zetten. We vinden het belangrijk dat iedere groep in ieder geval 1x per 2 weken een 
muziekles krijgt. We maken hiervoor gebruik van de methode EigenwijsNext. MEC muziekschool 
gaat ons helpen bij de invoering hiervan door 1x per maand aan de leerlingen een muziekles te 
geven en een teamtraining te verzorgen. 
 
In plaats van aanbod van MEC krijgen de leerlingen van de groepen 4/5 en 5, net als in de 
afgelopen jaren voor groep 5 het geval was, aanbod muziek van Scala. 
 
Verkeersveiligheid 
De herfst is begonnen. De dagen worden korter en ’s ochtends is het geregeld mistig. Dit heeft 
gevolgen voor de verkeersveiligheid. We willen u erop attenderen dat het belangrijk is om uw 
kind(eren) onderweg naar en van school het gele hesje te laten dragen. In de periode tussen de 
herfst- en voorjaarsvakantie is dit zeker van belang. Als u thuis geen hesje meer voor uw 
kind(eren) heeft, dan kunt u dit aangeven bij Anneke Kuiers: annekekuiers@ijsselrijk.nl Via haar 
kunt u een nieuwe krijgen. 
 
Naast het dragen van de gele hesjes hebben de verkeersbrigadiers een belangrijke rol bij het 
veilig naar en van school gaan van uw kind(eren). Om dit goed te laten verlopen, dragen wij 
allemaal verantwoordelijkheid. Om de brigadiers veilig en rustig hun werk te laten doen, is het 
van belang dat de automobilisten geduldig zijn. Als uw kind wordt opgehaald van school door 
(één van) de grootouders, wilt u hen hier dan ook op attenderen?! 

Met name bij het kruispunt Kortekerkweg-Ouderijksweg merken we dat het lastig is om rustig en 
veilig te brigadieren. Mocht u het ingewikkeld vinden om in samenwerking met de 
verkeersbrigadiers bij dit kruispunt de Ouderijksweg op te rijden, dan adviseren we u om dit bij 

een ander kruispunt te doen. In het belang van ieders veiligheid hopen we op uw medewerking.  
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Corona 
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, wakkert het coronavirus helaas weer aan. 
Om besmettingen en verspreiding van het virus tegen te gaan willen we u vragen om alert te zijn 
op klachten en bij klachten te testen. Bij een positieve testuitslag verzoeken we u om dit 
kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind. 
 
Gebedsgroep 
Sinds september 2019 heeft de Triangel een gebedsgroep. Om de week komt de gebedsgroep op 
de woensdagen bij elkaar. Er wordt gebeden voor de school, de leerkrachten, kinderen, ouders; 
kortom alles wat met onze school te maken heeft. Heeft u een gebedspunt dat u graag wilt 
inbrengen, dan kunt u een e-mail sturen naar gebedsgroep@ijsselrijk.nl of één van de leden 
persoonlijk aanspreken. Ook via de kinderen en leerkrachten hopen wij input te ontvangen voor 
onze gebedsmomenten. Privacy vinden wij uiteraard heel belangrijk, wij zullen dan ook heel 
zorgvuldig omgaan met informatie die met ons wordt gedeeld en dit alleen gebruiken tijdens de 
momenten van gebed. Er wordt niet met derden gesproken over de gebedspunten. 

Hartelijke groet, de gebedsgroep van de Triangel 

Astrid Velzel - Rebecca Kuijers -  Saskia de Lange - Marye Stegeman 

 
Gezondheid Dianne van der Sluis 
Bij de aanvang van dit schooljaar heeft Dianne van der Sluis (leerkracht groep 2) het 
verschrikkelijke bericht ontvangen dat zij borstkanker heeft. Dit raakt ons zeer. 
 
Dianne is vorige week gestart met het behandeltraject. De verwachting is dat zij het hele 
schooljaar hierdoor afwezig zal zijn. 
 
Wilt u aan haar denken in uw gebeden? 
 
Voor een blijk van medeleven, is dit haar adres: 
 
Dianne van der Sluis 
Dissel 57 
8281 MN Genemuiden 
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