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Agenda 
 

 
24 januari - Schoonmaakavond  

Achternaam L t/m Z 

 

26 januari - Studiedag Team 

 

25 januari t/m 3 februari – 

 Nationale Voorleesdagen  

 

 

                    Nieuwsflits 20-01-2023 
 

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

Start interim directeur Willem de Boer 
Vanaf donderdag 26 januari zal Willem de Boer als interim directeur 
aan de slag gaan op De Triangel. Ik hoop dat Willem een goede start 
maakt en samen met het managementteam deze school weer een stap 
verder kan brengen. Tevens kan Willem het team aansturen in het 
zoeken naar een nieuwe directeur. Ik hoop dat dit proces voorspoedig 
zal verlopen. Willem zal drie dagen voor de school aan het werk gaan. 
Ik wens daarin het beste voor De Triangel. Vanaf 15 november heb ik 
als collega-IJsselrijk-directeur zoveel mogelijk taken en 
verantwoordelijkheden overgenomen en daar waar ik kon bijgestaan. 
Een integrale directeur zijn in een paar uren per week is uiteraard niet 
goed mogelijk. Gelukkig hebben we samen als team de schouders er 
(weer) onder gezet. Dinsdag 24 januari zal mijn laatste werkdag zijn en 
de volgende Nieuwsflits zal Willem dus zelf verzorgen.  
 
Studiedagen 26 januari en 13 februari 
Voor de komende week staat er een studiedag gepland. Die dag zijn 
de kinderen dus vrij! Houd u daar rekening mee in de 
planning/opvang. 
De volgende studiedag is maandag 13 februari. Ook die is (redelijk) 
aanstaand. 
 

Schoonmaakavond 
Volgende week dinsdag is er een schoonmaakavond. De ouders 
waarvan de achternaam begint met L t/m Z worden dan verwacht. De 
avond begint om 19.00 uur. Er wordt gezorgd voor 
schoonmaakmiddelen, maar als u als ouder zelf een emmer, doeken, 
raamtrekker/zeem e.d. mee wil nemen dan zou dat fijn zijn. En 
eventueel een dweil met stok, stofzuiger en waterkoker. (Er is maar 1 
stofzuiger en 1 dweil met stok in de school aanwezig, vandaar dat er 
meestal gevraagd wordt of er een paar ouders dat ook mee willen 
nemen). 
Anneke Kuiers zorgt dat er volgende week voldoende 
schoonmaakmiddelen zijn en voor koekjes bij de koffie. Tot woensdag! 

 
Lopen en oversteken 

Het pad naast de school, aan de Levensboomkant, nodigt uit tot 
fietsen. Dit geldt voor zowel leerlingen andere gebruikers. Het pad is 
echter aangeduid als voetpad en dat is niet voor niets. 
Omdat met name na schooltijd veel mensen tegelijk van dit pad 
gebruik maken, is het veiliger de kinderen te laten lopen, wat we ze 
ook proberen te leren. Het zou fijn zijn, wanneer we als volwassenen 
zelf van dit pad gebruik maken, het goede voorbeeld geven.  
Ook willen we uw aandacht vragen voor het oversteken voor het MCR. 
Dit is een complexe verkeerssituatie en kan soms voor de nodige 
verwarring zorgen. Het is daarom zaak goed op te letten op de 
oversteekcoach, te herkennen aan het hesje. Dit vraagt voorzichtigheid 
en geduld, omdat kinderen, ook met hulp, soms onvoorspelbaar 
kunnen zijn. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fruitdag/gezonde lunch 
We herinneren u eraan dat het elke dinsdag fruitdag is en willen u vragen om dan voor de 
ochtendpauze fruit i.p.v. een koekje aan uw kind mee te geven. 
Tijdens de lunch zien we dat er veel broodtrommels zijn die, naast brood, elke dag gevuld zijn met 
snoep.  
Als school vinden we het van belang dat de lunch een gezonde lunch is!  
Wilt u hier rekening mee houden tijdens het vullen van de broodtrommels en het meegeven van 
drinken? 
 
 

Workshop 3D-pentekenen  
Op vrijdag 3 februari van 16.00-17.00 uur is er in de 
Bibliotheek Staphorst een creatieve workshop 
3Dpentekenen. 
Tijdens de workshop ontdek je de mogelijkheden van 3D tekenen, van 2D naar 3D, zoals in de 
lucht tekenen. Met de 3D pennen kun je de mooiste creaties maken, van zonnebrillen tot 
huisjes. Je bent van harte welkom. De kosten zijn €1,50 pp. Er is plaats voor max. 8 deelnemers 
vanaf 6 jaar. 

 
Voorleesuurtje Bibliotheek Staphorst 
Hou je ook van voorgelezen worden? Kom dan naar de Bibliotheek waar Tineke voorleest 
uit  'Avonturen van de dappere ridster'  van Janneke Schotveld. Het verhaal heet: 'Ridsterles'. 
Na het voorlezen kun je een knutselwerkje maken over het verhaal. 
Woensdagmiddag 1 februari 13.30-14.30 uur in Bibliotheek Staphorst. 
Graag aanmelden via www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda. Er is plaats voor 40 kinderen. 
 

Aanmelden kan via onze website www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie: 
 
Annet Meems 
Bibliotheek Staphorst 
a.meems@bibliotheekstaphorst.nl   
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