Nieuwsflits 9 juli 2021
AGENDA
Agenda
Beste ouders,
9 juli
Start zomervakantie
Team heeft een evaluatiedag
23 augustus
Eerste schooldag nieuwe
schooljaar

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsflits van dit schooljaar. Een korte
nieuwsflits met een paar laatste mededelingen
Groepsindeling 4-5-7
Omdat we twee vacatures moesten vervullen, is er een wijziging
aangebracht in de bezetting van de groepen.
De ouders van de huidige groep 3 en 4 zijn al op de hoogte gebracht
middels een persoonlijke mail.
De groepsverdeling vindt u op de tweede pagina van deze nieuwsflits.
Halen en brengen, volgend schooljaar kleuters
Volgend schooljaar hanteren we nog steeds de 1,5m-afstandsregel.
Dat betekent dat de kinderen nog steeds afgezet worden bij het hek.
Het zal lastig zijn om met zoveel ouders bovenstaande regel te
hanteren bij het brengen van de kinderen, in de gangen en lokalen.
Wanneer er een uitzondering gemaakt op bovenstaande regel, wordt
dat met u persoonlijk gecommuniceerd.
Opbrengst collecte
Het collectegeld van de Dorcas-actie met Biddag is inmiddels gestort.
Het bedrag is totaal (incl. collectebonnen) € 200,80.
Bereikbaarheid zomervakantie
In de zomervakantie draagt Harold Engels de school over aan Bianca
Offereins. De hele zomervakantie kunt u in urgente gevallen gewoon
contact opnemen met Harold via 0629550121.

We wensen u, samen met uw kind(eren) een ontzettend fijne
zomervakantie toe en hopen de kinderen op 23 augustus weer in
gezondheid te mogen ontmoeten.

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

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Groep Groepsleerkrachten
1a
Suzanne Tuin ma/do/vr
Laura Goedhart di/wo
1b
Linda de Vries di/wo/do
Dianne van der Sluis ma/vr
1/2
Klaasje Timmerman

Bijzonderheden

2

Lisa Kroes

3

Roelienke Post

3/4

Geerke heeft tot de kerstvakantie ouderschapsverlof
en wordt vervangen door Gerda Ritsma

6a

Geerke van der Spek ma/di
Anette Timmerman wo/do/vr
Anneke Beenen ma/di/wo
Janke Buitenhuis do/vr
Mirjam ten Klooster ma/di/wo/do
Marrie Kuiper vr
Ronald Vos

6b

Dries Jan ten Berge

7

Jetty van Olst ma/di
Joanne Welleweerd wo/do/vr
Rick Bolks

Dries-Jan heeft op woensdag ouderschapsverlof en
wordt vervangen door Janny Hakkers
Joanne is nog circa 10 weken met zwangerschapsverlof. Antoni Heutink vervangt haar.
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8

