Nieuwsflits 6-7-2022
AGENDA
Agenda
Beste ouder(s) en verzorger(s),
4 t/m 8 juli
Schoonmaak kleuterlokalen en
-materialen
11 juli
Portfolio mee
Doorschuifmiddag
12 juli
Musical groep 8

Vandaag is het een feestelijke dag: We staan
stil bij het afscheid van juf Mirjam. Zij gaat
met pré-pensioen. We zijn dankbaar voor en
vieren wat zij in de afgelopen 31 jaar voor de
Triangel heeft betekend.
We wensen haar Gods zegen toe op de weg
die zij samen met haar man Harry mag gaan:

13 juli
Meesters + juffen dag
Uitzwaaien groep 8

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

15 juli
Laatste schooldag
Jaarsluiting

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

18 juli t/m 26 augustus
Zomervakantie

In deze Nieuwsflits willen we naast dit heugelijke feit stilstaan bij de
volgende onderwerpen:
•
Schoonmaak kleuterlokalen en -materialen
•
Portfolio mee
•
Doorschuifmiddag
•
Meesters + juffen dag
•
Afscheid groep 8
•
Laatste lesdag/jaarsluiting
•
Gevonden voorwerpen
•
Nieuwe wasouders gezocht
•
Typecursus groep 7
•
Geboorte Mirthe Vogel
•
Geboorte Anne-Roos Vos

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

Hartelijke groet,
Bianca Offereins
directeur

Schoonmaak kleuterlokalen en –materialen
Deze week wordt er op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tijdens de ochtenden grote schoonmaak gehouden voor de
kleuterlokalen en -materialen. Afgelopen maandag en dinsdag is er al
veel werk verzet. Hartelijk dank voor uw hulp daarbij!
Het is prettig als we nog extra aanmeldingen kunnen krijgen voor
hulp op de donderdag en vrijdag, zodat aan het einde van de week
alles weer lekker schoon is. Aanmelden hiervoor kan bij de leerkracht

van uw kind. We zijn ook blij met uw aanmelding als u maar een deel van de ochtend kan.
Eventueel kunt u uw baby of peuter ook meenemen als uw inschatting is dat dit te combineren
valt met de schoonmaakwerkzaamheden.
Portfolio mee
Op maandag 11 juli krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Wilt u uw kind hiervoor een
extra tas mee naar school geven?
Doorschuifmiddag
Op maandag 11 juli houden we doorschuifmiddag. De kinderen kunnen dan alvast een kijkje
nemen in het lokaal waar ze volgend schooljaar les krijgen en, voor zover bekend, kennismaken
met de leerkracht(en) die ze volgend jaar hebben. De 4-jarigen die vanaf de kerstvakantie bij ons
op school zijn gestart en normaal gesproken alleen de ochtenden naar school gaan, mogen die
dag tot en met de middag op school blijven.
Meesters + juffen dag
Op woensdag 13 juli houden we meesters + juffen dag. Het belooft een feestelijke dag te
worden. Kinderen die dat leuk vinden, mogen die dag verkleed op school komen. Net als op een
normale schooldag is het de bedoeling dat de kinderen eten en drinken meenemen voor tijdens
de ochtendpauze.
Afscheid groep 8
Op dinsdag 12 juli voeren de kinderen van groep 8 de musical op. De voorbereidingen hiervoor
zijn in volle gang. Overdag wordt de generale repetitie gehouden. De kinderen uit de groepen 5
t/m 7 zijn hierbij als publiek aanwezig en de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 die een broer of zus
in groep 8 hebben.
Op woensdag 13 juli zijn de kinderen van groep 8 voor het laatst bij ons op school. Aan de
voorzijde van de school, waar de basisschooltijd voor de meeste kinderen is begonnen, maken
we die dag vanaf 12.00 u. een erehaag om zo de kinderen van groep 8 uit te zwaaien. U bent van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U kunt uw kind aansluitend uit school ophalen.
Na het uitzwaaien begeven de kinderen van groep 8 zich naar het voetbalveld om tegen de
meesters en juffen te voetballen. Om te komen aanmoedigen, bent u ook hierbij van harte
uitgenodigd.
Laatste lesdag/jaarsluiting
Op vrijdag 15 juli hebben we de laatste lesdag van dit schooljaar. 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 die dag om 11.45 u. vrij en de kinderen van de groepen 5-7 om 14.30 u.
Gevonden voorwerpen
In de bibliotheek, bij de ingang van de kleuters staat een kastje met gevonden voorwerpen.
Kleding, hesjes, bakjes e.d. Als de school open is kunt u zelf kijken of er iets van uw zoon/dochter
bij zit. Dit blijft staan t/m 14 juli. Daarna wordt de kleding naar de Dorcas container gebracht.

Nieuwe wasouders gezocht
Voor de schoolwas zijn er een aantal ouders die meedraaien in een wasrooster. Omdat een
aantal van hen heeft aangegeven hiermee te willen gaan stoppen, zijn we voor het komende
schooljaar op zoek naar zo'n drie à vier andere ouders die ons willen gaan helpen. Hier staat een
kleine vergoeding tegenover die aan het eind van het schooljaar kan worden gedeclareerd (2,50
euro per wasbeurt zoals het Nibud dit ongeveer berekent). Dit jaar was een wasouder ongeveer
1x per 8 weken aan de beurt. De was wordt opgehaald op woensdag en vrijdag na schooltijd.
Opgeven kan tot en met maandag 11 juli via suzannetuin@ijsselrijk.nl.
Typecursus
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 bieden we aan alle kinderen in groep 7 een typecursus
aan. Deze wordt verzorgd daar BA-T Typewise. De ouders van deze kinderen krijgen voorafgaand
aan de start van de typecursus hierover nadere informatie.
Geboorte Mirthe Vogel
Onze gymjuf Leonie en haar man William zijn op 19
juni 2022 de trotse ouders geworden van hun dochter
Mirthe. We zijn samen met hen dankbaar en blij dat
God daarmee hun verlangen mocht vervullen. Aan
Hem is alle eer!
Een eventuele felicitatie kunt u sturen naar:
Violenweg 3, 8042 AR Zwolle

Geboorte Anne-Roos Vos
Meester Ronald en juf Marloes zijn op 25 juni
2022 de trotse ouders geworden van hun
dochter Anne-Roos. Anne-Roos is het kleine zusje
van Thijs en Sanne. Samen met hen zijn wij
hierover verwonderd, blij en God dankbaar.
Een eventuele felicitatie kunt u sturen naar:
Beukenlaan 7, 7954 GA Rouveen

