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Een nieuw schooljaar

Agenda

Je brengt de zon!

Weeksluitingen
31 augustus zonder ouders
7 september: zonder ouders
Toneelstukjes .b.t. SEO/
gedragsprotocol voor de
kinderen
Rooster volgt in de volgende
Tingel

Maandagmorgen jl. zijn we gestart met de jaaropening, fijn om dit
te mogen beleven met de kinderen en leerkrachten! Het thema is dit
schooljaar “Je brengt de zon”. Aan de hand van 5 voorwerpen
hebben we gesproken over hoe we elkaar de zon kunnen brengen.
Het hart staat symbool voor liefde, wolk voor een droom/wens die je
hebt, sleutel voor vertrouwen, anker voor hoop en de zon voor
warmte, kracht. De leerkrachten hebben dit jaar de tekst uit
Mattheus 5 vers 14 meegekregen; Jullie zijn het licht in de wereld.
Vanuit directie zien wij het team als lichtdragers en we hopen dat zij
samen met ons ook dit schooljaar uw kind(eren) het Licht
doorgeven.
Ook aan de kinderen hebben we deze mooie opdracht gegeven, voor
wie kun jij van betekenis zijn/ aan wie kun jij warmte/liefde
doorgeven?

Informatieavond gr. 1/2
Maandagavond 3 september
a.s. groepen 1 en 2, inloop
vanaf 19.45, start 20.00 uur
Informatieavond gr. 8
Woensdag 5 september a.s.
groep 8, inloop 19.45, start
20.00 uur

Op dit moment denken wij in het bijzonder aan gezin van Hierden.
Jarno, leerling uit groep 4b heeft in de laatste schoolweek te horen
gekregen dat hij een hersentumor heeft. Ouders horen vandaag hoe
het artsenteam van het prinses Maxima ziekenhuis Jarno gaan
behandelen. Stuurt u ook een kaartje ter bemoediging?!

Nieuwe opzet
informatieavond, groep 3
tot en met 7 op woensdag
12 september a.s.
Programma en tijd ontvangt u
op woensdag 5 september a.s.

Jarno van Hierden, Kerkhoflaan 15a, 6741 BN Lunteren.

Kamp groep 8
18 tot en met 21 september
as.

Ook denken wij aan gezin van Schuppen, die oma verloren hebben
en gezin Roorda die opa moeten missen. Verdrietig.. een lege plek
in de familie. Wij wensen jullie sterkte!
Blijde berichten zijn de geboorte van Zoë, het zusje van Nina
Dramani, Winston, het broertje van James Bloemendal en Marijn,
het broertje van Pieter Brons. Van harte gefeliciteerd allemaal met
deze kleine wondertjes!
Wij zijn blij met de komst van 24 nieuwe leerlingen in de groepen 1
tot en met 7. We heten van harte welkom: Joudi Abdul Baki,
Givenchy Alfons, Bram Boer, Julia Dekker, Mats Emmerik, Jayden
Hageman, Liam Hageman, Rosalie Hoekstra, Stijn Hoekstra, Flore
Jacques, Gimaro Liwier, Derrick Otten, Hannah Sluijter, Esther de
Weert, Michaёl de Weert, Febe van de Wetering, Fedde Beukhof,
Elyaino Lawalata, Lauren van Steendelaar, Marisa de Boo, Valentijn
Groep, Bart Hendriks, Angemitha Jansen en Jayden van Uffelen.

Schoonmaakavond 1
25 september a.s.
Studiedag 3 oktober: alle
kinderen vrij!
Meegegeven:

Groep 1/2: Borre boekje

Per gezin de
schoolkalender
Oproep van de
luizenmoeders!
Wie o wie heeft een uurtje tijd
om mee te helpen 1 keer in de
maand op woensdagmorgen?
Graag opgeven bij juf Julia van
Kleij, groep 1/2c
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Weer veilig naar school!
De scholen zijn weer begonnen en ook dit jaar hopen we van harte, dat we allemaal weer ons
beste beentje voor zetten om ervoor te zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen
en er geen overlast wordt ervaren door de buurtbewoners.
Graag uw aandacht voor onderstaande afspraken:


Ouders van de kinderen uit groep 1/2 worden bij
het ophalen van hun kinderen met de fiets op het
schoolplein verwacht. Deze kinderen gaan 5
minuten voor de andere kinderen uit.



Met klem vragen wij u netjes te parkeren in de
daarvoor bestemde vakken wanneer u de kinderen
naar school brengt (Kerkhoflaan, Hulweg en
Marskamp).



De parkeerplaats achter de school is echt alleen
bestemd voor de medewerkers en buurtbewoners. Hier mag niet geparkeerd of gekeerd
worden.



De tussenpaden van Hulweg naar pad langs Triangelplein zijn uitsluitend bestemd voor
de buurtbewoners. Niet even uw kinderen over deze paadjes naar school sturen.



Wanneer u dichtbij school woont, graag lopend uw kinderen naar school brengen/sturen.
Verder heeft de fiets echt onze voorkeur.

Wensen vanuit de buurtbewoners delen we hierbij ook graag met u:


Niet voor inritten en garageboxen parkeren a.u.b.



Spreek elkaar aan op ongewenst parkeergedrag.



Als iemand herhaaldelijk fout parkeert, is afgesproken dat kenteken wordt doorgegeven
aan de wijkagent. Deze neemt dan contact met diegene op.

Laten we met elkaar zorgen voor en veilige situatie voor onze kinderen!
—————————————————————————————————————–—————————
Oud Lunterse Dag!
Afgelopen weekend ook zo genoten van de 40e Oud Lunterse Dag?!
Het bouwteam van de Triangel o.l.v. Femke Heuveling en Mariska Nijhoff hadden wederom
en prachtige kar gemaakt, zodat de kinderen van groep 3 weer konden schitteren tijdens de
Reutemeteut. Dank voor jullie inzet!
En die juf Corinne kan ook een aardig
deuntje spelen hebben wij gehoord:
“Bie de Triangel hen we gien valse
noote!!”
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Doppenactie
Vorig jaar al gestart met het sparen van doppen. Dit loopt
erg goed en gaan we voortzetten! Bij de ingang van de
school vindt u een blauwe ton om uw doppen in te
deponeren. (niet in plastic zakjes). Het doel van deze
spaaractie is om extra geld bij elkaar te krijgen voor de
opleiding van assistentiehonden.

———————————————————————————————————————————————-

Beste jarige,
Hoera! Wie jarig is trakteert.
Je mag trakteren aan alle kinderen van de klas en de meester en juffen.
Op zoek naar tips en ideeën voor traktaties?
Kijk dan op de site van http://www.gezondtrakteren.nl/ voor leuke
voorbeelden.

Één is genoeg & klein is oké!
Groetjes van de juffen en meesters
Denken jullie ook aan de afspraak over het “10-uurtje/pauzehapje”!
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mag een lekker stuk fruit meenemen en op
woensdag is het koekendag!
———————————————————————————————————————————————Beste ouders/verzorgers/kinderen,
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Dilana van den Heuvel, ik ben 37 jaar
en woon in Barneveld. Daar woon ik samen met mijn zoontje van bijna 2 en onze kat. Sinds
mijn 19e werk ik met kinderen. Ik ben kindertherapeute en begeleid kinderen o.a. in de
thuissituatie. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik 4 ochtenden in de week als
onderwijsassistent komen werken in groep 5. Ik heb er heel veel zin in! Mochten jullie vragen
hebben, stel ze gerust!
Graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Dilana van den Heuvel
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Wijziging betaling vrijwillige ouderbijdrage en geld voor schoolreisje
In het afgelopen schooljaar hebben wij mede vanuit de MR de vraag gekregen of er geen
andere wijze is om de betalingen te verrichten voor het overmaken van de vrijwillige
ouderbijdrage en het geld voor het schoolreisje.
Vandaar dat we met ingang van dit schooljaar zoals zoveel scholen en verenigingen gaan
samenwerken met ClubCollect. Zij gaan ons ondersteunen door namens ons betaalverzoeken
en eventuele herinneringen te versturen.
ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat de
ouderbijdrage innen makkelijker gaat. Voor zowel u als de school levert dit veel voordelen op.
Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijkheid tot gespreid betalen
(hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).

Wat gaat er veranderen?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van het innen van de ouderbijdrage/
schoolreisje over. Via e-mail/sms en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen
namens onze school. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke
betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te
betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling.
Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens
heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij
de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt
afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook
alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.
Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de school, zullen er enkele
persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze
persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële
doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor directie. De verwerking van de persoonsgegevens
zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(artikel 8 onder b Wbp).
Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members

Met vriendelijke groet,
Elsemarie van Asselt en Klazien van der Vlist
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Aan de ouders van groep 3 tot en met 7,

Het is bijna zover! Op dinsdag 11 september gaan we met groep 3 tot en met
7 op schoolreisje. Groep 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen en groep 5 tot en
met 7 naar de Efteling.
De groepen 3 en 4 vertrekken om 9.15 uur.
De groepen 5 tot en met 7 vertrekken om 8.30 uur.
Leerlingen van groep 5 tot en met 7 worden die dag om 8.00 uur op
school verwacht, zodat wij op tijd kunnen vertrekken!
Alle groepen zijn om 16.00 uur weer terug op school.
Hieronder nog een aantal belangrijke punten:
1. Alle kinderen nemen zelf een tussendoortje voor 10.00 uur mee.
2. De kinderen van groep 5 tot en met 7 nemen ook een lunchpakket mee.
3. De kinderen mogen geen zakgeld mee.
4. Als uw kind reispilletjes en/of medicatie gebruikt, wilt u dit dan
doorgeven en zo nodig meegeven aan de leerkracht van de groep van uw
kind.
We hopen op mooi weer en gaan ervan uit dat het een geweldige schoolreis
gaat worden!!
Wij hebben er zin in!
Team CNS de Triangel
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