Informatiebrief voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen
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 bij de ingang van de
school.
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?!
————————————————————————
Beste ouders en verzorgers,
Open Les SEO
Maandag 5 november 13.30-14.00 uur geven de leerkrachten een
SEO les, u bent hierbij van harte uitgenodigd!
Hartelijke groet,
Team Triangel
———————————————————————————————————
Kinder-Dankdagdienst
Op woensdag 7 november 2018, aanvang 14.30 uur
in de Maranathakerk te Lunteren georganiseerd door de
Gereformeerde Kerk en de Maranathakerk.
Met als thema; Alles geef ik U!
Kom je ook?!
Iedereen is van harte welkom! (er is geen oppas)
———————————————————————————————————
Gezonde schoollunch
Maandag jl. was de kick off gezonde schoollunch vanaf de Triangel!
Wethouder van onderwijs, de heer Leon Meijer heeft de eerste
lunchboxen uitgereikt. Voor een impressie klik op de volgende link of
lees artikelen in de regionale kranten.
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Agenda
Weeksluitingen
2 november 2018
Groep 5 om 08.30 uur
Groep 1/2b om 11.45 uur
9 november 2018
Groep 7 om 08.30 uur
Groep 4a om 11.45 uur
16 november 2018
Groep 8 om 08.30 uur
Groep 1/2a om 11.45 uur
23 november 2018
Groep 6 om 08.30 uur
Groep 4b om 11.45 uur
30 november 2018
Groep 5 om 08.30 uur
Groep 1/2c om 11.45 uur
7 december 2018
Geen weeksluiting vanwege
Sintviering op 5 december
2018
14 december 2018
Groep 8 om 08.30 uur
Groep 1/2b om 11.45 uur
21 december 2018
Geen weeksluiting vanwege
Kerstviering
Maandag 5 november a.s.
om 13.30 uur Open Les SEO
Schoonmaakavond 2
14 november a.s.
Meegegeven:
Bijlage:

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2345388/Speciale-gezonde-lunch-voorschoolkinderen-in-Lunteren
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De ontwikkelKRACHT van passend onderwijs?!
Deze uitnodiging is specifiek voor leerKRACHT en ouders.
De missie in het ondersteuningsplan 2018-2022 meldt:
“Ieder kind verdient het beste onderwijs. Voor het geven van dat beste onderwijs
doet de leerkracht ertoe!
Jij als leerkracht doet ertoe! Heb jij dat ook zo ervaren de laatste vier jaar?
Weten wij (schoolbesturen verenigd in het samenwerkingsverband) voldoende wat jij nodig
hebt?
Hoog tijd om eens met jou, leerkracht, in gesprek te gaan.
Onder leiding van de dagvoorzitter Myrthe Meurders willen we ruimte geven aan jullie
inbreng, jullie zienswijze over wat nodig is om het beste onderwijs te bieden aan ieder kind.
We willen komen tot concrete acties die zullen worden vormgegeven door jezelf in combinatie
met je school of in samenwerking met schoolbesturen; dit na vaststelling door Algemene
ledenvergadering (zijn alle schoolbesturen).
Voor het inrichten van dat beste onderwijs voor iedere leerling is óók een goede
samenwerking tussen leerkrachten en ouders van belang. Waar en hoe versterken ouders en
leerkrachten elkaar?
Dat is niet eenvoudig en vraagt om aandacht.
Hoog tijd om ook eens met ouders in gesprek te gaan
Wil je daarom één ouder benaderen en vragen of hij/zij mee wil praten?
Hierbij nodigen we je dus uitdrukkelijk uit om jouw ontwikkelKRACHT met ons te delen
tijdens een leerkracht- en ouderraadpleging.
Datum 20 november 2018
Tijd voor leerkrachten 16.00 – 21.30 uur (inclusief diner)
Tijd voor ouders 18.00 – 21.30 uur (inclusief diner)
N.B. Indien ouders niet mee willen eten, dan is aanwezigheid gewenst vanaf 18.45 uur
Je aanmelding en die van de ouder kan via onderstaande link.
Graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 2 november aanstaande.
https://swvrgv.wufoo.com/forms/leerkracht-en-ouderconsultatie-20-november2018/
Locatie Hotel Schimmel / Brasserie 1885 Stationsweg Oost 243 3931 EP
Woudenberg
We hopen van harte je te ontmoeten op 20 november in Woudenberg.
Met vriendelijke groet, namens de voorbereidingscommissie
Astrid Later, Beleidsmedewerker SWV Rijn & Gelderse Vallei (a.later@swvrgv.nl).
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