Nieuwsflits 12-02-2021
AGENDA
Agenda
Hele maand maart
10-minutengesprekken
10 maart
Biddag in de groepen
1 april
Paasvieringen in de groepen
2 april tot en met 5 april
Paasweekend
13 april
Studiedag team (o.v.b.)
20 en 21 april
Eindtoets groep 8
26 april t/m 9 mei
Meivakantie

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

Terugblik eerste week herstart
We hadden een bijzonder begin van de week. De school was dicht
vanwege de weersomstandigheden. Dat gebeurt maar zelden, maar
we waren achteraf blij dat we dit besluit hadden genomen. Dinsdag
zijn we weer begonnen met de lessen. Het is weer een omslag in de
manier van werken, met weer nieuwe regels en afspraken waar
leerlingen en medewerkers aan moeten wennen. Maar over het
algemeen gaat het heel goed. We evalueren de komende tijd onze
aanpak wekelijks. Mocht u tegen dingen aanlopen, meld het gerust!
Dan kunnen we dit in de evaluaties meenemen.
Aanmelden nieuwe leerlingen
We komen weer in de periode van het jaar dat we het nieuwe
schooljaar gaan voorbereiden. Het is dan altijd prettig om te weten
welke leerlingen we volgend jaar mogen verwachten. Heeft u een
peuter die volgend schooljaar 4 wordt (dan kan hij/zij nu misschien nog
maar 2 zijn!), dan zien we de aanmelding graag deze maand tegemoet.
E-mailadres directie
Het e-mailadres directie@triangel-rouveen.nl wordt met ingang van
komende maandag door zowel Lianne Timmerman als Harold Engels
bijgehouden. Algemene e-mails voor de schoolleiding mogen naar dat
e-mailadres.
Wilt u Lianne zelf een e-mail sturen? Dan kan dat naar
liannetimmerman@triangel-rouveen.nl. Wilt u Harold een e-mail
sturen, dan kan dat naar haroldengels@triangel-rouveen.nl.
Vanuit de gebedsgroep…
De gebedsgroep van de Triangel heeft sinds kort een eigen emailadres.
Op deze manier proberen we voor iedereen, leerkrachten, ouders en
kinderen, goed bereikbaar te zijn.
We willen ons, nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, nog meer
inzetten om een muur van gebed rondom de school te hebben en
houden. Daarom zijn we, in plaats van 1 keer per maand, nu elke week
gaan bidden. Niet bij elkaar, maar wel allemaal voor dezelfde punten,
ieder vanuit ons eigen huis. Daarnaast bieden we elke 2 weken de
mogelijkheid om elkaar digitaal te ontmoeten om toch ook samen te
kunnen blijven bidden.
Wil je graag aansluiten en met ons mee bidden? Of heb je een
gebedspunt? Mail dan naar gebedsgroep@triangel-rouveen.nl.
Oudergesprekken
De 10-minutengesprekken die normaal gesproken voor de
voorjaarsvakantie gehouden worden verschuiven naar de weken na de
voorjaarsvakantie. We doen deze telefonisch of eventueel via Teams.
De leerkrachten nodigen u uit via de gespreksplanner van Parro.

IJspret
Meester Ronald had een goed idee en belde rond om te kijken of er niet iemand was die kon
zorgen voor een mooi laagje water op de ‘wadi’ achter de school. De hulptroepen kwamen al snel
en in samenwerking met de dorpsvereniging lag er donderdagochtend een mooi ijsvloertje.
Vanmorgen was er voor alle kinderen koek en zopie, geregeld door onze activiteitencommissie.
Iedereen die heeft geholpen: bedankt!
De boa’s van de gemeente attendeerden ons er overigens op dat er niet altijd goed afstand werd
gehouden door volwassenen aan de kant. Wilt u zorgen dat in ieder geval de volwassenen ook na
schooltijd en in het weekend netjes afstand houden? Alvast bedankt!
Een kleine impressie

Thuiswerken en dan?
Stel u moet met uw gezin in quarantaine, of uw kind is verkouden en mag daardoor niet naar
school. Wat dan? De lessen zijn weer op school, we bieden geen afstandsonderwijs. Wat mag u
vanuit de school verwachten?
Zit uw kind in groep 1 of 2, dan mag uw kind gewoon thuis spelen. We regelen in principe geen
opdrachten bij kortdurende afwezigheid.
Zit uw kind in groep 3 tot en met 8, dan krijgt uw kind voor de dagen die hij of zij afwezig is
opdrachten die passen bij het werk wat normaal gedaan zou worden. Dit zijn dan voornamelijk
oefeningen voor rekenen, lezen en taal. Voor kortdurende afwezigheid houden we het bij een
dagtaak, weektaak of pakketjes werk per dag. De invulling wordt bepaald door de leerkracht.
Het kan natuurlijk zijn dat er binnen een groep meer mogelijkheden zijn om contacten te
onderhouden, bijvoorbeeld door Teams in te zetten. Of een paar contactmomenten onder
schooltijd. Dit zijn dan uitzonderingen die de regel bevestigen.
Mocht een hele groep thuis komen te zitten vanwege verplichte quarantaine, dan proberen we
zoveel mogelijk om te schakelen naar de manier van werken in januari.

