Nieuwsflits 20-08-2021
AGENDA
Agenda
Beste ouder(s) en verzorger(s),
23 augustus
Eerste schooldag
30 augustus
Luizencontrole
2 september
Schoolreizen
27 september t/m 8 oktober
Startgesprekken groep 1-8
18 oktober t/m 24 oktober
Herfstvakantie

Na 6 weken zomervakantie mogen we de kinderen op maandag 23
augustus weer op school ontvangen. We kijken uit naar hun komst. We
zijn benieuwd naar de vakantieverhalen. We hopen dat iedereen een
fijne vakantie heeft gehad en heeft kunnen genieten van Gods
schepping. Of dat nu dichtbij of verder weg van huis was.
Met de aanvang van het nieuwe schooljaar zetten we onze reis op
school met elkaar verder voort. We mogen samen weer een heel jaar
optrekken. Tijdens onze reis leren en ontdekken we nieuwe dingen.
We leren daardoor onszelf en de talenten die we van God hebben
gekregen steeds beter kennen. We mogen elkaar daarmee tot een
hand en een voet zijn en God de eer geven.
Ook ik hoop op die manier mijn bijdrage te leveren. Ik heb er zin in en
kijk ernaar uit om u binnenkort te ontmoeten!

Hartelijke groeten,
Bianca Offereins
directeur

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

In deze Nieuwsflits informeren we u over de volgende onderwerpen:
•
Op en uit school komen
•
Wel/niet thuis blijven bij corona gerelateerde klachten
•
Jaaropening
•
Gouden weken/Schoolreizen
•
Geen informatieavond
•
Privacy voorkeuren
•
Luizencontrole
•
Startgesprekken
•
Planning vakantie- en studiedagen
•
Even voorstellen…
Op en uit school komen
Vanwege de coronamaatregel voor volwassenen om onderling
anderhalve meter afstand te houden, is het niet mogelijk dat de
kinderen door hun ouders naar de klas gebracht worden. Het is daarom
de bedoeling dat de kleuters tussen 8.20 u. – 8.30 u. worden afgezet
bij het hek. Na lestijd kunt u uw kind daar weer ophalen. U hoeft niet
meer op een vaste plek te staan.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen tot 8.30 u. buitenspelen.
Zodra de bel gaat, gaan ze bij de stip van hun groep in de rij staan. Daar
worden ze door hun leerkracht opgehaald.

Wel/niet thuisblijven bij corona gerelateerde klachten
Als extra bijlage bij deze Nieuwsflits vindt u de beslisboom. Hierin kunt u lezen of uw kind wel of
niet thuis moet blijven bij corona gerelateerde klachten. Als kinderen niet in nauw contact zijn
geweest met iemand met corona dan mogen ze naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe
hoesten, astma of hooikoorts. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten moeten kinderen
thuisblijven en is het advies dat ze zich laten testen.
Teamleden moeten ook bij milde verkoudheidsklachten thuisblijven en zich laten testen. Het kan
daardoor gebeuren dat de leerkracht van uw kind onverwacht afwezig is. We doen ons best om
op dat moment vervanging te regelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt u daarover voor 7.30 u.
via mail/Parro geïnformeerd.
Jaaropening
Op maandag 23 augustus houden we ’s middags met alle kinderen de jaaropening in de gymzaal.
We vinden het fijn dat het weer mogelijk is om op deze manier met alle kinderen samen te komen
om God te danken voor de vakantie en een zegen te vragen over het nieuwe jaar.
Vanwege de maatregel om onderling anderhalve meter afstand te houden, is het niet mogelijk
om ouders en andere externen hierbij aanwezig te laten zijn. We vinden dit jammer.
Gouden weken/Schoolreizen
Aan het begin van ieder schooljaar is het van groot belang om veel aandacht te besteden aan
het groepsproces. Ieder schooljaar begint het proces van groepsvorming opnieuw. Ook wanneer
de groepssamenstelling al jaren hetzelfde is. In de eerste weken, ook wel ‘de gouden weken’
genoemd, wordt de basis gelegd voor de rest van het schooljaar. Erg belangrijk dus. De komende
weken zullen daardoor voornamelijk in het teken staan van het groepsproces.
De methode Kwink, die we het hele jaar gebruiken voor de lessen sociaal-emotionele vorming,
zal ons hierbij helpen. Deze methode biedt lessen, afwisselende oefeningen en werkvormen om
het groepsproces op een constructieve manier te bevorderen. Daarnaast zal er in de groepen
tijd en ruimte worden vrijgemaakt voor kringactiviteiten, gesprekken en ontspanning. Ook het
schoolreisje is een waardevolle activiteit binnen dit proces. U zult op de hoogte worden
gebracht van waar we op sociaal-emotioneel gebied mee bezig zijn in de school, zodat u hier
thuis ook bij aan kunt sluiten of naar kunt vragen bij uw kind.
Een positieve groep is een groep waar kinderen van en met elkaar kunnen leren. Daarvoor is
vertrouwen nodig. De eerste stap daar naartoe is dat wij (juffen en meesters) en u
(ouders/verzorgers) hen dat vertrouwen geven en ze daarin liefdevol begeleiden.
Geen informatieavond
Normaal gesproken houden we in de tweede schoolweek een informatieavond. Vanwege de
geldende coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. We hopen dat we u later dit schooljaar
in school mogen ontvangen. In de eerste schoolweek ontvangt u een informatiebrief van de
leerkracht(en) over de bijzonderheden van de groep van uw kind.

Privacy voorkeuren
We vinden het belangrijk om in de communicatie rekening te houden met uw privacy voorkeuren.
Wilt u daarom in Parro controleren of u deze goed heeft ingevuld?
Luizencontrole
Op maandag 30 augustus worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Graag met het kapsel
van uw kind hiermee rekening houden.
Startgesprekken
Van 27 september t/m 8 oktober houden we de startgesprekken met de kinderen uit de groepen
1 t/m 8. Via Parro ontvangt u hiervoor een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind.
Planning vakantie- en studiedagen
Het is ons streven om de planning van de vakantie- en studiedagen in de volgende Nieuwsflits met
u te delen.
Even voorstellen…
Ik ben Janke Buitenhuis, getrouwd met Arnold, moeder van 4
volwassen kinderen en oma van 3 heerlijke kleinkinderen.
De afgelopen jaren heb ik invalwerk op verschillende scholen
gedaan, vooral in groep 1 – 4. Afgelopen voorjaar ben ik op zoek
gegaan naar een baan voor langere tijd. Dat is op ‘De Triangel’ in
Rouveen geworden. Ik mag het komende jaar samen met juf
Anneke groep 4 les gaan geven.
Ik heb er zin in; het werk met de kinderen, de contacten met de
ouders, het samenwerken met mijn nieuwe collega’s. Ik hoop dat
we samen een goed jaar mogen hebben, onder Gods zegen.
Omdat juf Joanne tot eind oktober van dit jaar met
zwangerschapsverlof is, ben ik gedurende die tijd als invalkracht op
donderdag en vrijdag werkzaam in groep 7. Hoewel ik de afgelopen tijd
al wel vaker ingevallen heb op diverse groepen, stel ik mij aan het begin
van dit schooljaar graag even aan u voor.
Mijn naam is Antoni Heutink en ik woon alweer ruim 20 jaar in
Rouveen. Ik ben 43 jaar, getrouwd, en vader van 5 kinderen in de
leeftijd van 11 tot 21 jaar.
Naast het invalwerk ben ik een dag per week als taxichauffeur
werkzaam. In mijn vrije tijd lees, puzzel, wandel en fiets ik graag.
Ik vind het fijn dat ik groep 7 vóór de zomervakantie ook al een paar dagen les mocht geven,
zodat we geen ‘vreemden’ meer voor elkaar zijn. Ik hoop van harte dat we een aantal goede
weken met elkaar mogen hebben. Terugkijkend op de vorige invaldagen op de Triangel heb ik
daar alle vertrouwen in.

