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Deze week is het ‘de Nationale Sportweek’ en wij als Triangel kunnen dit niet
ongemerkt voorbij laten gaan! Bewegen en leren gaan heel goed samen. Uit onderzoek
is gebleken dat kinderen die veel bewegen, betere resultaten behalen.

Agenda

Bij ons op school zijn we ons hier heel bewust van en daarom bewegen we dan ook
veel tijdens de reguliere lessen! Deze week besteden we er nog wat extra aandacht
aan.
Nicolijn Zieleman, een betrokken ouder van onze school, zal van maandag t/m
donderdag elke ochtend een warming-up verzorgen. Op maandag en dinsdag voor de
onderbouw en woensdag en donderdag voor de bovenbouw. Super om zo samen te
kunnen werken!

28 september 2018
Groep 5 om 08.30 uur
Groep 1/2c om 11.45 uur

Verder doen wij vandaag mee aan de 10@10 challenge met Rico Verhoeven. Om 10.00
uur 10 minuten bewegen!
Wij wensen u namens het
Triangel team een sportieve
week toe samen met uw
kinderen!

Weeksluitingen

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
Koffie uur voor de groepen
4 en 6 i.v.m. zieke leerling
uit groep 4. Uitnodiging via
mail verzonden.

Sportieve groet,
Team Triangel

_______________________________________________________________
Vertrouwenspersonen
Vorige week zijn de vertrouwenspersonen bij de onder- en bovenbouw op bezoek
geweest. Zij hebben aan de hand van een vertelkoffer ‘kriebel - en buikpijngeheimen’
zichtbaar gemaakt. Kriebelgeheimen zijn over het algemeen fijne geheimen die ook
spannend kunnen zijn: Sinterklaas, een verjaardagsfeestje, verliefd zijn.
Buikpijngeheimen zijn vervelende geheimen die je vaak niet durft te delen. Een
snoepje stelen, iemand die in de kleedkamer bij gym vervelend kan zijn en
bijvoorbeeld je broek naar beneden trekt. In eerste instantie hopen we dat kinderen
naar een persoon gaan die voor hen veilig voelt om dit te delen en hierover te praten.
Ouders, vriend/vriendin, eigen leerkracht. Maar soms kan dit ook een drempel zijn.
Dan kunnen ze terecht bij de vertrouwenspersonen bij ons op school. In school hangen
er twee posters met een foto van de vertrouwenspersonen. Er zijn bij ons op school
twee vertrouwenspersonen, Harriët van Omme en Henriette Kas.
De externe vertrouwenspersoon

Studiedag 3 oktober: alle
kinderen vrij!
Schoonmaakavond 2
14 november a.s.
Meegegeven:
Morgen volgt de aangepaste
AVG lijst, graag z.s.m.
inleveren bij de
groepsleerkrachten.
Bijlage:
Flyer week van de opvoeding

De vertrouwenspersoon op onze school is een schakel tussen u en de externe
vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft
verder begeleiden en zo nodig verwijzen naar de klachtencommissie. U kunt een klacht
of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de externe
vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersoon
Mw. M. van den Brink
tel. 0318-684911.
e-mail: marijke.van.den.brink@hvdmg.nl
De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat teamleden, ouders en leerlingen weten dat je
er bent, wanneer en waarmee ze bij jou terecht kunnen, waar en hoe. Het document
‘protocol gedragscode’ is op te vragen bij de directie.
CNS De Triangel: voor leren met visie en zorg
door als school, gezin en kerk samen te werken
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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?!
———————————————————————————————————————————————https://youtu.be/L8YESxgGtSY

Vanaf dit schooljaar maken wij als Triangel gebruik van Club Collect voor het innen van de
vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje. Via de link krijgt u uitleg over de
vrijwillige ouderbijdrage.
Alvast dank aan de ouders die dit inmiddels hebben overgemaakt!

CNS De Triangel: voor leren met visie en zorg
door als school, gezin en kerk samen te werken

