Nieuwsflits 9 april 2021
AGENDA
Agenda

13 april
Studiedag team
20 en 21 april
Eindtoets groep 8
22 april
Schoolfotograaf
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

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

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
Corona
Het gaat nog steeds goed met de besmettingscijfers in en rond de
school. Tot nog toe zijn er geen groepen naar huis gestuurd vanwege
quarantaine. Wel zijn er groepen die plotseling een dag vrij kregen
omdat de juf of meester klachten kreeg en moest testen.
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.
Ondanks dat de besmettingscijfers laag zijn in en rond onze school
weten we uit contacten met andere scholen dat het heel snel een
andere kant op kan gaan. Soms wordt een volledige school gesloten
omdat er teveel besmettingen zijn of omdat de regels onvoldoende zijn
nageleefd. Wij doen ons best om zoveel mogelijk in de bubbels te
blijven en de overige maatregelen goed te houden. We merken ook dat
ouders de maatregelen die er zijn serieus nemen. Dat is fijn om te
merken. Vanuit de school willen we u ook dan ook bedanken voor de
medewerking hierin.
Studiedag
Volgende week (13 april) staat een studiedag gepland. De leerlingen
zijn die dag vrij.
Schoolfotograaf
We zijn nog in overleg met de schoolfotograaf. Wanneer het lukt om
binnen de maatregelen de fotograaf te laten komen laten we de datum
van 22 april doorgaan. Deze is eerder dit schooljaar gepland. Als het
definitief doorgaat krijgt u via Parro of mail even aanvullende
informatie over welke foto’s er gemaakt worden.
Kennismaken met de Triangel in coronatijd
Kent u iemand die graag wil kennismaken met de Triangel? Vanwege
de coronamaatregelen zijn we terughoudend met rondleidingen.
Daarom hebben we een rondleiding op film gezet die voor (nieuwe)
ouders een aardig inkijkje geeft in onze school. Het filmpje is te zien op
onze site: www.triangel-rouveen.nl.
Met nieuwe ouders willen we ook, als daar behoefte aan is, een
kennismakingsgesprek plannen via Teams.

