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Beste ouders en verzorgers,

Agenda

De tweede Tingel van dit schooljaar alweer. In de school wordt er
hard gewerkt om alle groepen goed neer te zetten. De fasen van
groepsvorming zijn in volle gang. Hoe gaat dat in zijn werk?

Weeksluitingen

Groepen maken altijd een aantal fases door. In die fases bepalen de
groepsleden bewust en onbewust hoe de groep zich zal gaan
gedragen.
Door te anticiperen op het verloop, kun je het proces ombuigen ten
gunste van een goed groepsklimaat. Dat laatste is handig, want dat
betekent dat je na een tijdje een gezellige, goed werkende groep
hebt. Vandaar ook dat alle collega’s zich tot de herfstvakantie
bijzonder inzetten om de fases in groepsvorming goed te laten
verlopen.
Forming: Soms zijn er nieuwe kinderen
in een groep bij gekomen of weten de
groepsleden niet of alles bij het oude
gebleven is. Deze eerste twee weken
van het schooljaar zijn de kinderen
rustig en vooral bezig met zichzelf en
hoe ze overkomen op anderen.
Veiligheid is van groot belang.
Storming: De periode waar we nu in beland zijn; de kinderen weten
ondertussen een beetje wat ze van de anderen kunnen verwachten.
De grenzen van de eigen veiligheid zijn verkend en nu kunnen ze zich
gaan profileren. Een fase van botsingen en ruzietjes, de hiërarchie
wordt bepaald. Het is wat rumoerig in de groepen.
Afgelopen vrijdag is er de weeksluiting geweest over het
‘gedragsprotocol’. Hoe gaan wij met elkaar om? Wat kan wel/wat
niet? D.m.v. toneelstukjes van de bouw coördinatoren is weer
opgehelderd hoe wij met elkaar willen samenleven op de Triangel.
Ook zijn de kinderen op schoolreis geweest en gaat groep 8 komende
week op kamp. Deze activiteiten begin schooljaar, tijdens het
neerzetten van de groepen, is dus een hele bewuste keuze! Fijn dat
de kinderen genoten hebben in de Efteling en Oud Valkeveen!
Norming: De leiders die in de vorige fase boven kwamen drijven,
bepalen hoe er in de groep met elkaar wordt omgegaan. Zij bepalen
soms onbewust, soms bewust, de ongeschreven regels. Deze normen
staan eigenlijk zo goed als vast en veranderen bijna niet meer. Het is
dus zaak om als leerkracht te zorgen dat er positieve groepsnormen
zijn ontstaan vóór deze "vaststaan."
Performing: De groep is klaar voor het werken. De introductieperiode
is voorbij. Deze fase gaat na één tot twee maanden na aanvang
schooljaar in. We zijn altijd blij als met de herfstvakantie alle groepen
goed ‘draaien’. Natuurlijk vergt een goede groep onderhoud
gedurende het hele jaar.

A.s. vrijdag kleedjesmarkt
groep 8 voor alle leerlingen en
ouders van 12.00—13.00 uur
21 september 2018
Groep 6 om 08.30 uur
Groep 4a 11.45 uur
28 september 2018
Groep 5 om 08.30 uur
Groep 1/2c om 11.45 uur
5 oktober 2018
Groep 7 om 08.30 uur
Groep 4b om 11.45 uur
12 oktober 2018
Groep 1/2 a en groep 8
19 oktober 2018
Groep 6 om 08.30 uur
Groep 3 om 11.45 uur
Nieuwe opzet
informatieavond, groep 3
tot en met 7 op woensdag
12 september a.s.
Programma en tijd hebt u
afgelopen week per mail
ontvangen.
Kamp groep 8
18 tot en met 21 september
as.
Schoonmaakavond 1
25 september a.s.
Studiedag 3 oktober: alle
kinderen vrij!
Meegegeven:
Morgen volgen de lijsten m.b.t.
kind gesprekken en de nieuwe
AVG lijsten. Graag z.s.m.
inleveren bij de
groepsleerkrachten.

Hartelijke groet, Klazien van der Vlist en Elsemarie van Asselt
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De Triangel gaat voor gouden sterren met Wecycleinzamelactie
Tot half november zamelen wij afgedankte kleine elektrische
apparaten in en ontvangen daarvoor een beloning en een
Wecycle Recycle Certificaat met zoveel mogelijk gouden
sterren. De inzamelactie wordt georganiseerd door Wecycle,
die tevens een bedrag doneert aan Stichting Jarige Job.
Wecycle organiseert de inzameling en recycling van
afgedankte kleine elektrische apparaten en energiezuinige
lampen (e-waste).
U vindt de Wecycle doos tegenover de keuken, naast de
batterijen en cartridge bakken.
Mocht u het leuk vinden om thuis een "Wecycle mini
inleverbak" te hebben staan, dan hebben wij hiervoor 30
gratis bouwplaten liggen. Af te halen voor schooltijd in het
directiekantoor. Op is op!
Doet u ook mee met de inzamelactie?!
———————————————————————————————————————————————Kleedjesmarkt groep 8
Beste ouders van de kinderen van de Triangel,
Het kamp van groep 8 nadert met rasse schreden en de kinderen willen ook dit jaar graag
weer een “kleedjesmarkt” organiseren.
De opbrengst van de kleedjesmarkt gebruiken we om met de hele groep een keertje écht uit
eten te gaan op Ameland, en meestal is er geld voor een educatief uitstapje naar Amsterdam
of Den Haag.
Vrijdag 14 september start de markt met allerlei lekkere hapjes en activiteiten om 12.00. Bij
goed weer lekker her en der op het plein, en anders voornamelijk in de hal en de gang.
De prijsjes zijn klein en het zal een lunch zijn die vooral bestaat uit lekker hapjes en drankjes
en we nodigen alle kinderen van school en hun ouders en/of opa’s en oma’s uit om lekker te
komen smikkelen.
De afgelopen jaren is dit een groot succes gebleken; zó groot zelfs dat wij, als school, en mét
de kinderen van groep 8, hebben besloten het bedrag dat wij niet nodig hebben voor hetgeen
hierboven staat beschreven, zullen overmaken naar een goed doel. Zo kunnen we “omzien
naar elkaar” ook in groep 8, een extra betekenis geven.
We hopen u/ jullie allemaal te zien, aanstaande vrijdag, vanaf 12.00!
Vriendelijke groeten,
Namens de kids van groep 8
Else Jonkman en Wille Wildeman.
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Muzieklessen
Beste ouders en verzorgers,
Ik heb besloten om het begin van het seizoen van kinderkoor Jedaja en werkzaamheden op
basisschool CNS De Triangel enkele weken uit te stellen. De reden is dat ik me ziek heb
gemeld. Sommigen van jullie weten het denk ik al, maar ik ben afgelopen zomer gescheiden
en daarna ook verhuisd. Dat was een tijd van veel stress en verdriet. En zoals je je misschien
kunt voorstellen, gaan er aan zo'n proces ook al jaren vooraf waarin alles bepaald niet lekker
gaat. Dat alles eist z'n tol en ik heb op medisch advies al mijn werkzaamheden neergelegd.
Ik vind het ontzettend jammer, voor mezelf en ook voor jullie kinderen, maar ik hoop dat
jullie me deze weken willen gunnen.
Groet, Wilna Sierksma
———————————————————————————————————————————————REMINDER
Betaling schoolreisjes
Graag uw aandacht voor de betaling van het schoolreisgeld. Gisteren hebben de kinderen van
de groepen 3 t/m 7 genoten van een leuk en gezellig schoolreisje! De rekeningen van bus en
de parken komen nu binnen, echter zien wij dat het merendeel van de ouders nog niet
betaald heeft. Heel graag dit deze week via Club Collect, van wie u een mail ontvangen hebt,
regelen. Hartelijk dank!
——————————————————————————————————
Helpende handen gevraagd!
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
Oproep voor het wassen van de hand– en theedoeken
Er zijn drie moeders die wekelijks de inhoud van de wasmand uit de keuken uitwassen thuis.
Een vierde ouder is wenselijk. Graag opgeven bij Joanne Titaley (kinderen in groep 6 en 7) of
via directie door het sturen van een mailtje; directie@cnsdetriangel-lunteren.nl
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SKOOLPLUS/ TALENT PLUS

Beste ouder(s)/verzorger(s) van kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar.
Elke donderdagmiddag na schooltijd is er in buurtcentrum de Schakel
(Schaepmansstraat 58 Lunteren) een bijzondere activiteit voor kinderen bezig.
Doel is: kinderen ondersteunen in hun sociaal/emotionele ontwikkeling en ontdekken van hun
talenten; waar ben je goed in wat wil je nog ontdekken bij jezelf.
Gezelligheid en samen is erg belangrijk.
Hiervoor gebruiken we;
Bordspelletjes, gericht op sociale en emotionele ontwikkeling
Tekenen
Schilderen
Knutselen met technieken die de kinderen zelf mogen aangeven.
Buitenspelen als het weer dat toe laat, anders hebben we binnen de ruimte om dat te
doen
Er zijn geen kosten verbonden aan Skool/talentplus, het is wel fijn als de kinderen wekelijks
komen. We werken met 1 vakkracht en 2 vrijwilligers. Zijn er veel kinderen, dan breiden we
uit met het team vrijwilligers en splitsen we de groep. We vinden het fijn dat alle kinderen de
aandacht krijgen die ze nodig hebben.
We werken vanuit de visie; dat ieder mens een mooi mens is. Liefde, aandacht en respect
voor elkaar maakt dat we, op een positieve manier met elkaar omgaan.
Als vakkracht leef ik vanuit de christelijke visie dat God iedereen geschapen heeft , heb je
naaste lief als jezelf, zo zorgen we voor elkaar en onze omgeving op een respectvolle manier.

Voor ouders is er op vrijdagochtend

van 9 tot 11 uur, de mogelijkheid om gebruik te

maken van de inloop ochtend in de Schakel. Gezellig een kop koffie/thee drinken is
mogelijk, een workshop volgen kan ook. U mag aangeven welke onderwerpen (kindgericht)
u bezig houden.
Hier zijn geen kosten aan verbonden!
We starten skool/talentplus weer op

donderdag 6 september na schooltijd. U

kunt zich opgeven via 0318 – 482485 (De Schakel )of per mail:
pietie@praktijkopstap.nl
Inloop ochtend voor ouders start weer

op vrijdag 7 september.

Vriendelijke groet, Namens het skool/talentplus team,
CNS De Triangel: voor leren met visie en zorg
door als school, gezin en kerk samen te werken

