
 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Agenda 
 
 

 

27 februari – 3 maart 

Voorjaarsvakantie 

Groep 5-8 Paaseitjes actie 

 

6 maart – luizencontrole 

 

8 maart – Biddag 

 

9 maart – schoolfotograaf 

 

27 maart – Theoretisch 

Verkeersexamen 

27 maart – Schoonmaakavond  
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Beste ouders/verzorgers, 

We staan vlak voor de voorjaarsvakantie. Er is weer een 

schoolperiode voorbij. Een tijd waarin we als school druk bezig zijn 

geweest om zicht te krijgen op de vorderingen van de kinderen. Het 

betekent voor de leerkrachten dat we toetsen analyseren: kunnen we 

verklaren waarom bepaalde ‘opbrengsten’ tegen of juist meevallen? 

We kijken niet alleen hoe ‘de school het doet’, maar ook per groep en 

uiteindelijk natuurlijk uw kind! In de groepsgesprekken en 

oudergesprekken worden onze beelden gedeeld en zoeken we naar 

de beste vervolgstappen om betere resultaten te halen. Tegelijk 

weten we ook dat we geen ‘bedrijf of fabriek’ zijn, waar (met alle 

respect) het misschien eenvoudiger is om in het proces de resultaten 

en kwaliteit te verbeteren. Kinderen hebben te maken met allerlei 

factoren waardoor ‘het ontwikkelen en leren’ niet bij ieder op 

dezelfde manier verloopt. Het maakt ons werk moeilijk en boeiend 

tegelijk. We weten wel dat enkele basale voorwaarden voor elk kind 

helpend zijn: Rust, Regelmaat en ja ook Reinheid... u kent ze vast wel. 

Tegenwoordig noemen we in dat verband vaak ‘Veiligheid, 

Voorspelbaarheid en Verzorging'. Als u het mij vraagt ligt hieronder 

als allerbelangrijkste nog het begrip ‘Liefde’. Dat is wat we vragen van 

leerkrachten als ze lesgeven, dat is wat we onszelf als opdracht 

geven: onvoorwaardelijke liefde. Toch botst dat weleens met wat we 

in de werkelijkheid menen te zien of menen te moeten doen. We 

moeten soms ogenschijnlijk maatregelen nemen die ‘zonder liefde’ 

lijken. U herkent dat vast in de opvoeding van uw kind: de zachte, 

liefdevolle hand vraag soms ook de strengere... Maar altijd als doel 

hebben de relatie open te houden.  

Na een maand op de Triangel te werken hoop ik dat dit onze 

gezamenlijke missie zal blijken en blijven: samen vanuit liefde voor 

uw kind het beste zoeken. We werken aan de bovengenoemde 

voorwaarden. Meld het als deze in gedrang komen, samen zoeken we 

naar een oplossing. 

Ik wens u en de kinderen een fijne voorjaarsvakantie! 

Willem de Boer, directeur a.i. 

 

Open Ochtend vrijdag 24 maart 2023 

Op vrijdag 24 maart houden we samen met ‘Op stap’ en ‘De 

Levensboom’ een Open Ochtend bestemd voor 'nieuwe’ ouders die 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

overwegen hun kind aan te melden. Vanaf 9.30 - 11.30 is er gelegenheid om op beide scholen en 

bij de opvang ‘sfeer te proeven' en informatie te krijgen over het onderwijs. Misschien kent u 

ouders/verzorgers die overwegen de stap naar onze school te maken, dan kunt u hen hierop 

attent maken. Er zal ook een advertentie in de plaatselijke krant verschijnen.  

Bent u al ouder met kinderen bij ons op school, dan willen we u vriendelijk doch dringend 

verzoeken uw kind tijdig aan te melden, zeker als het volgend schooljaar al instroomt! 

 

 

 

 

Biddag 2023 

Beste ouders, 

Woensdag 8 maart is het opnieuw biddag. We hopen dan weer met alle kinderen naar de kerk te 

gaan. Het thema van biddag 2023 is: Zie jij het ook? Het verhaal wat centraal staat is het verhaal 

uit 2 koningen 6:8-23 

De kinderen van groep 7 en 8 zitten tussen de groepen 1 en 2. Het zou fijn zijn als er ook ouders 

zijn die bij de groepen willen gaan zitten. Dit zorgt voor meer rust tussen de leerlingen. 

U kunt voor de kerk aansluiten bij de groep waar u ook bij wilt gaan zitten. Weet u dit van 

tevoren al, dan mag u zich opgeven bij de leerkracht zodat we het kunnen verdelen. 

We mogen dankbaar zijn voor alles wat we hebben, velen van ons hebben genoeg om uit te 

delen. We willen daar, in samenwerking met de Hervormde gemeente, aandacht voor hebben 

door te collecteren voor Edukans 

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor 

stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. 

Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent 

niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus 

geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er. Edukans richt zich 

op 4 thema’s: 

 · Basisonderwijs van goede kwaliteit  

· Banen voor jongeren 

 · Onderwijs in noodsituaties 

 · Gelijke kansen voor jongens en meisjes 

U bent voor deze dienst (aanvang 09.30 uur) van harte uitgenodigd! 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zendingsgeld 

Het zendingsgeld van september 2022 t/m januari 2023 is €665,70. 

De collecte in de kerk met de kerstviering van de onderbouw heeft € 366,71 opgebracht. 

Dit bedrag is overgemaakt naar het project Grow and Learn van het Nederlands 

Bijbelgenootschap t.n.v. Bijbels voor kinderen in Guatemala. 

 

 
 


