Nieuwsflits 23 april 2021
AGENDA
Agenda
26 mapril t/m 9 mei
Meivakantie
12 mei
Studiedag team
13 en 14 mei
Hemelvaart
21 mei
Sing-in Pinksteren in de groepen
24 mei
2e Pinksterdag
23 juni
Studiedag
9 juli
Start zomervakantie
Team heeft een evaluatiedag

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. Is een kennismakingsgesprek gewenst? Stuur dan een mailtje:
directie.triangel@ijsselrijk.nl
Mailadressen
IJsselrijk-breed worden er wijzigingen wat betreft mailadressen
doorgevoerd. De domeinnaam van de mailadressen zal veranderen.
Op dit moment is dat @triangel-rouveen.nl. Dit wordt:
voornaamtussenvoegselachternaam@ijsselrijk.nl. Het is goed om te
weten dat de ‘oude’ mailadressen blijven werken. Alle mails gericht
aan dit ‘oude’ mailadres worden in goede ontvangen.
Interne begeleider onderbouw
Jan-Matthijs Hulsman gaat na de zomervakantie volledig aan de slag
als IB’er voor CNS Nunspeet. Na een interne procedure binnen het
team kunnen we u meedelen dat Anette Timmerman volgend jaar de
rol als IB’er onderbouw op zich neemt. Hier zijn we blij mee. Anette,
gefeliciteerd!
Corona
Nog steeds gaat het goed met de coronabesmettingen en
consequenties voor de school. Als school blijft het zoeken naar een
goede balans tussen veiligheid, kwaliteit van onderwijs en
werkbaarheid.

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

Nu de BSO’s ook weer opengaan en er wat meer activiteiten opgestart
worden wegen wij ook steeds weer af hoe we omgaan met bubbels en
externen in de school. We hopen dat landelijk de regels wat meer
ruimte krijgen, maar voorlopig is daar nog geen zicht op.
Blijft u rekening houden met het feit dat het kan gebeuren dat een
groep een dag thuis moet blijven? Dit is nu een aantal keer gebeurd.
Mocht dat nodig zijn, dan hoort u dat voor half 8 ’s ochtends via Parro
en mail.

Wij wensen u een goede vakantie toe! We hopen de kinderen weer te
ontmoeten op maandag 10 mei.

