
 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Agenda 
 

 
17-12 Kerstwandeling Rouveen 
 
22-12 Kerstviering onderbouw in 
de kerk. Aanvang 19.00 uur 
 
23-12 Alle groepen vrij vanaf 
11.45 uur 
 
27-12 t/m 6/1 Kerstvakantie 
09-01 Luizencontrole 
 

 

                    Nieuwsflits 16-12-2022 
 

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

Afscheid van Janny en Jetty 
 
Gisteren hebben Janny en Jetty 
afscheid genomen van De Triangel. 
Het was een enorm feestelijke dag! 
Het begon al met het ophalen van 
beide juffen in een prachtige oude 
gele Amerikaanse schoolbus! 
Groep 3A en 7A haalden de juffen 
op om ze naar de school te 
brengen. 
 
Daar aangekomen stond de hele 
school hen op te wachten. Ze 
konden door een mooie ‘ere’haag 
naar binnen. Daar konden ze eerst 
even ‘landen’ met hun eigen groep 
en daar even een spel in de klas doen. Vervolgens bezochten beide 
juffen alle groepen en bij elke groep kregen ze een puzzelstukje die 
uiteindelijk één complete puzzel moest worden. 
 

Tussen de middag was er een heuse 
frietkraam, zodat iedereen een patatje kon 
krijgen. Tenslotte konden de beide juffen 
in hun eigen groep het laatste deel van de 
ochtend zijn en samen spelletjes doen en 
afronden.  
 
De dag werd voor het team feestelijk 
afgesloten met een gezamenlijk diner en 
op dat moment kon het team deze juffen 
ook de Zegen toezingen. 

 

 
Tot ziens juf Jetty en juf Janny! 
 
Sollicitatiegesprekken groep 2 
 
Komende woensdag zullen er twee sollicitatiegesprekken zijn voor de 
baan in groep 2. We hopen dat we daar onze nieuwe collega mogen 
ontmoeten. Er zijn in totaal vijf reacties op de advertentie gekomen. 
We zijn blij met zoveel reacties! Ook de Raad van Toezicht zal 
komende woensdag bij de gesprekken zijn. 
 
Vacatures vervuld! 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Met de komst van Dianke, Janita, Pleunie, Geja (uitbreiding) en de sollicitant van groep 2 zijn we 
dan als team weer op volle sterkte. Dat betekent dat we weer samen de schouders er onder 
kunnen zetten en samen kunnen gaan voor mooi onderwijs! 
 
Even voorstellen 
In de vorige Nieuwsflits had ik beloofd dat de nieuwe leerkrachten zich zouden voorstellen. Dat 
gaat niet deze Nieuwsflits, maar de volgende gebeuren. Die houdt u tegoed! 
 
Laatste lesweek. 
Volgende week is de laatste week voor de Kerstvakantie. Het is nu zowel in de ochtend als in de 
middag al (schemer)donker. Daarnaast zijn er veel spannende en/of intensieve gebeurtenissen 
voor kinderen. Het kan dan best een drukke tijd zijn. We wensen alle kinderen (en ouders) 
natuurlijk een hele fijne laatste lesweek toe met mooie bijeenkomsten, kerstwandeling en 
Kerstviering in de kerk. We leven toe naar het feest van de geboorte van Jezus. 
 
Vriendelijke groeten, Seth Slagter 
Directeur De Triangel a.i. Rouveen. 


