Nieuwsflits 19-03-2021
AGENDA
Agenda
Hele maand maart
10-minutengesprekken
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
12 mei
Studiedag team (o.v.b.)
13 en 14 mei
Hemelvaart, leerlingen vrij
21 mei
Sing-in Pinksteren in de groepen
24 mei
2e Pinksterdag, leerlingen vrij
23 juni
Studiedag, leerlingen vrij
9 juli
Studiedag, leerlingen vrij
12 juli
Start zomervakantie
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Gezocht: verkeersbrigadiers
In verband met het stoppen van een aantal verkeersbrigadiers zijn we
weer op zoek naar nieuwe ouders/opa’s/oma’s die zich hiervoor in
willen zetten. Fietst uw kind naar school en maakt hij/zij daarbij
gebruik van de brigadiers op de Oude Rijksweg? Dan gaan we er een
beetje van uit dat u ook probeert om mee te draaien in het
brigadierrooster.
U kunt zich aanmelden bij Anne van Veen:
verkeer.ouder@triangel-rouveen.nl
Bron- en contactonderzoek
Het bron- en contact onderzoek is het belangrijkste instrument om het
aantal mogelijke besmettingen na een positieve melding van het
corona-virus in te dammen. Daarvoor is nodig dat de GGD zo snel
mogelijk weet met wie de positieve persoon in contact is geweest en
wanneer. Met name moeten de nauwe contacten in kaart worden
gebracht en benaderd.
Hierbij is de snelheid belangrijk, maar ook het vormen van een beeld
van de situatie. Wat speelt er precies, wat zijn de risico’s geweest en
hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen uitbraak ontstaat of de
uitbraak zo klein mogelijk houden.
Om bovenstaande reden hebben we als school een contactpersoon
aangesteld. Dat is Lianne Timmerman. Het bron- en contactteam kan
haar benaderen voor vragen rondom een positief getest persoon.
Lianne zal dan naam en telefoonnummer doorgeven aan het bron- en
contactteam, wanneer uw zoon/dochter in nauw contact met een
positief getest persoon is geweest.
Heeft u dit liever niet? Laat het dan, middels een mailtje
(liannetimmerman@triangel-rouveen.nl) weten.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Omdat er nog geen zicht is op versoepelingen op het gebied van de
coronamaatregelen ziet het kennismaken met de Triangel er de
komende tijd anders uit. Normaal gesproken kunnen ouders
kennismaken met de school door een afspraak te maken voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding. Omdat versoepelingen
uitblijven hebben we ervoor gekozen om nu op de volgende manier
vorm te geven.
Nieuwe ouders kunnen binnenkort een filmpje kijken waarin we hen
een rondleiding geven in het gebouw. Natuurlijk kunnen nieuwe
ouders nu ook al het promotiefilmpje op de site bekijken.
Vervolgens kan er een online kennismakingsgesprek ingepland worden
wat plaatsvindt via Teams.
De school in het echt zien kan dan bij het intakegesprek wat plaatsvindt
kort voor de start op de basisschool.

Portfolio’s mee naar huis
Vorig jaar zijn wij als team bezig geweest met het opzetten van een duidelijke lijn in het werken
met portfolio’s. Het portfolio zetten we in om het leren zichtbaar te maken, met de leerling te
reflecteren op hoe het gaat op school en hierdoor de betrokkenheid van de leerling op het leren
te vergroten. Het portfolio stimuleert tegelijkertijd om het minder te hebben over de resultaten
alleen, die voor sommige leerlingen altijd hoog zijn en voor sommigen altijd laag, maar om het
meer te hebben over de groei die uw kind heeft doorgemaakt.
Er is nu een vaste samenstelling vastgesteld voor de portfolio’s. Deze samenstelling zorgt ervoor
dat alle informatie dat u op het rapport van uw kind kon vinden nu terug te vinden is in het
portfolio of eventueel in Parnassys. Daarom hebben wij als team besloten dat het portfolio het
huidige rapport vervangt. Net als het rapport zal het portfolio twee keer per jaar met uw kind mee
naar huis gaan, zodat u het samen met uw kind kan bekijken.
We verwachten dat dit nieuwe rapport u nog meer informatie geeft over de schoolontwikkeling
van uw kind. Ook vinden we het belangrijk om te zorgen dat de verschillende talenten die kinderen
van God hebben ontvangen een grotere plek krijgen in de rapportage naar ouders, verzorgers en
andere belangstellenden. Als laatste hopen we dat deze manier van werken meer recht doet aan
de verschillen tussen leerlingen, want kinderen zijn meer dan een ‘zesje’ of een ‘negen’.
Omdat dit het eerste jaar is, waarin we het portfolio op deze manier gebruiken, zal het voor ons
nog een beetje zoeken zijn naar wat werkt. Ook door de periode van het thuiswerken zal het
portfolio niet helemaal compleet zijn. We zullen het gebruik van de portfolio’s aan het einde van
het schooljaar evalueren en zullen ook uw mening en feedback hierin meenemen.
Biddag
Vorige week woensdag vierden we biddag in de groepen. We kijken terug op een goede ochtend
waarbij we stilstonden met het thema een ‘biddende bouwer’.
Corona
Tot nog toe gaat het behoorlijk goed rondom de besmettingscijfers en de quarantaine van
leerlingen, groepen en gezinnen. We hebben nog geen groepen naar huis hoeven sturen in
verband met verplichte quarantaine. Wel moest groep 2/3 een dag thuisblijven omdat de juf
moest testen en vervanging niet geregeld kon worden binnen de maatregelen die we hebben.
Houdt u dus in uw achterhoofd rekening met het feit dat dit ook voor uw kind een keer kan
gebeuren. Wanneer een groep plotseling thuis moet blijven vanwege ziekte of geen vervanging,
dan melden we dat uiterlijk om 7.30 uur ’s ochtends via mail en Parro.
Wekelijks wordt ons beleid kort geëvalueerd. Op 29 maart evalueren we het huidige beleid met
het hele team. Mocht u tegen dingen aanlopen, dan horen we dat graag!
Luizen
We hebben op dit moment geen controles op hoofdluis. In een aantal groepen is hoofdluis
geconstateerd. Wilt u zelf uw kind af en toe controleren? Als we hoofdluis in een groep
constateren zullen we de ouders van de desbetreffende groep informeren zodat u extra alert kunt
zijn.

Ophalen kleuters
De afgelopen twee weken hebben we het ophalen van kleuters niet meer gespreid gedaan qua
tijd, maar wel gespreid qua plekken. Het is niet altijd overzichtelijk, dat komt deels doordat ouders
niet op de goede plek staan. Leerkrachten hebben daardoor onvoldoende overzicht over waar de
kinderen naartoe lopen en soms rennen kleine kinderen die nog niet op school zitten ook nog
eens rond.
Wilt u zich zo goed mogelijk houden aan de genoemde vakken en als het enigszins lukt kleine
broertjes en zusjes in de buggy of het fietsstoeltje laten zitten? We zien dat er over het algemeen
goed afstand gehouden wordt. De ruimte wordt goed benut. Daar zijn we blij mee!
De plattegrond met daarop de plekken waar ouders op hun kinderen kunnen wachten hebben we
voor de duidelijkheid nog een keer in de nieuwsflits opgenomen. De rode pijl is de ‘rijrichting’.

