
 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Agenda 
 
3 september  
ANWB Streetwise 
 
21 – 25 september 
Startgesprekken op uitnodiging 
 
2 oktober  
Fietscontroles groep 4, 6 en 8 
 
9 oktober  
Studiedag team, leerlingen vrij 
 
10 oktober – 18 oktober 
Herfstvakantie 
 
 

 

                 Nieuwsflits 28 augustus 2020 

 

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

Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste twee weken van het schooljaar zitten er weer op. Voor veel 
kinderen en leerkrachten was het even wennen aan een nieuw lokaal, 
nieuwe lesstof, een nieuwe juf of meester en misschien wel een 
nieuwe groep.  
We kijken terug op een goede start en zijn blij dat we het schooljaar 
met volle klassen kunnen beginnen.  

 
De afgelopen 2 weken is voor bijna iedere dag vervanging geregeld 
voor 1 of meerdere groepen. Deels was dat vanwege mooi nieuws. 
Dries-Jan ten Berge en zijn vrouw hebben een dochter gekregen. Het 
andere deel van de vervangingen was vanwege ziekte of de bekende 
klachten waarbij men thuis moet blijven. 3 collega’s zijn om deze reden 
1 of meerdere dagen afwezig en werden of worden getest op het 
Coronavirus. U begrijpt dat personeel normaal gesproken met een 
lichte verkoudheid gewoon komt werken. Maar in dit geval vallen deze 
collega’s dus uit en moeten ze thuis blijven tot de testuitslag bekend 
is. Dit is op alle scholen het geval, waardoor invallers beperkt 
beschikbaar zijn. We volgen hierbij het vervangingsprotocol, waarbij 
de laatste optie is om (wanneer er geen vervanging geregeld kan 
worden) leerlingen naar huis te sturen. We vragen u om hier rekening 
mee te houden.  
 
Omdat ouders maar beperkt (op afspraak) welkom zijn in de school is 
‘even naar binnen lopen’ er niet bij. Dat zorgt er misschien voor dat de 
drempel om een vraag te stellen, een zorg te uiten of iets te delen hoog 
is. Schroom niet om even een mailtje te sturen of een telefoontje te 
doen. Het is belangrijk dat school en ouders ook in deze tijd goed met 
elkaar in contact blijven. Alle personeelsleden zijn bereikbaar via 
voornaamachternaam@triangel-rouveen.nl. Directie en IB’er zijn 
bereikbaar via directie@triangel-rouveen.nl en ib@triangel-
rouveen.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het team, 
 
Harold Engels 
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Geboren 
Meester Dries-Jan ten Berge en zijn vrouw hebben een 
dochter gekregen. Haar naam is Nina. Van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen voor de toekomst gewenst!  
 
 
 
Informatieavond 
De informatieavond is niet doorgegaan. Deze week ontvangt u van de leerkracht van uw kind een 
infowijzer met de nodige informatie over het leerjaar. Eventueel wordt deze aangevuld met 
belangrijke informatie die anders via een presentatie met u gedeeld zou worden.  
 
ANWB Streetwise 
Komende donderdag is de ANWB op school om gastlessen te verzorgen over het verkeer.   
 
Portfolio 
Vorig jaar zijn wij als team bezig geweest met het opzetten van een duidelijke lijn in het werken 
met portfolio’s. Het portfolio zetten we in om het leren zichtbaar te maken, met de leerling te 
reflecteren op hoe het gaat op school en hierdoor de betrokkenheid van de leerling op het leren 
te vergroten. Het portfolio stimuleert tegelijkertijd om het minder te hebben over de resultaten 
alleen, die voor sommige leerlingen altijd hoog zijn en voor sommigen altijd laag, maar om het 
meer te hebben over de groei die uw kind heeft doorgemaakt. 
Er is nu een vaste samenstelling vastgesteld voor de portfolio’s. Deze samenstelling zorgt ervoor 
dat alle informatie dat u op het rapport van uw kind kon vinden nu terug te vinden is in het 
portfolio. Daarom hebben wij als team besloten dat het portfolio het huidige rapport vervangt. 
Net als het rapport zal het portfolio twee keer per jaar met uw kind mee naar huis gaan, zodat u 
het samen met uw kind kan bekijken. 
We verwachten dat dit nieuwe rapport u nog meer informatie geeft over de schoolontwikkeling 
van uw kind. Ook vinden we het belangrijk om te zorgen dat de verschillende talenten die kinderen 
van God hebben ontvangen een grotere plek krijgen in de rapportage naar ouders, verzorgers en 
andere belangstellenden. Als laatste hopen we dat deze manier van werken meer recht doet aan 
de verschillen tussen leerlingen, want kinderen zijn meer dan een ‘zesje’ of een ‘negen’. 
 
Afstand houden 
We kregen via de MR het signaal dat er bij het halen en brengen van kleuters niet altijd afstand 
gehouden wordt. Ook hier geldt: volwassenen houden afstand tot elkaar. We hebben een groot 
plein voor de school en willen u vragen om niet op een ‘kluitje’ te gaan staan, maar de ruimte 
goed te benutten.  
 
Verkeersbrigadiers 
Bij de start van het schooljaar is het ook goed om de belangrijke taak van het brigadieren onder 
de aandacht te brengen. Iedere dag staan er verkeersbrigadiers en opgeleide leerlingen van groep 
8 aan de Oude Rijksweg om te zorgen dat de kinderen veilig kunnen oversteken. Hier kunnen we 
nog wel wat hulp bij gebruiken. Maakt uw kind gebruik van de Oude Rijksweg en vindt u het 
belangrijk dat uw kind veilig kan oversteken? Stuur dan een e-mailtje naar onze verkeersouder. 
Dit is Anne van Veen. Zij is bereikbaar via verkeer.ouder@triangel-rouveen.nl.  
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Vakantierooster 2020-2021 

 
Vanuit ons bestuurskantoor… 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
  
De scholen zijn weer gestart. We hopen dat de thuissituatie bij u ook weer wat normaliseert, zover 
dat kan in de huidige tijd. Het blijft bijzonder en met elkaar moeten we alert blijven. 
We merken dat meerdere collega’s voor de klas geraakt worden door de maatregelen rondom 
Corona. Dit betekent dat zij zich moeten laten testen als ze signalen hebben die kunnen wijzen op 
dit virus. Dit betekent eveneens dat we vanaf dat moment zomaar een collega voor 48 uur of langer 
kwijt zijn. Sommige van onze scholen hebben ervaren dat dit meerder leerkrachten tegelijk kunnen 
zijn. We proberen ons uiterste best te doen om vervanging in te zetten of een tijdelijke oplossing 
binnen de school te realiseren. Tevens kan het zijn dat de leerkracht vanuit huis op afstand lesgeeft 
via het digibord met een ondersteunende collega in het klaslokaal. Zo proberen we met elkaar de 
school draaiende te houden. We merken echter dat het momenteel zo druk is bij de ‘teststraat’ dat 
dit niet altijd betekent dat een collega op korte termijn getest kan worden. Samen met onze 
sectorraad hebben we de minister gevraagd om voorrang te geven aan cruciale beroepen in het 
testen en zo te voorkomen dat de situatie in het onderwijs onhoudbaar wordt. De minister heeft 
het Outbreak Management Team nu gevraagd of dit in de toekomst misschien wel zou moeten 
gebeuren; zoals het nu lijkt gaat dit echter niet op korte termijn gebeuren. Voorgaande kan 
betekenen dat er geen oplossingen meer zijn en uw kind(eren) thuis moet(en) blijven. We 
realiseren ons de impact hiervan en zullen proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen 
u echter ook begrip dat wij het onmogelijke ook niet kunnen waarmaken. 
Samen mogen en moeten we ook vertrouwen. Vertrouwen op een God en Vader die ons ziet en 
draagt als dat moeilijk is. 
  
Hartelijke groet, 
Jan van der Poel – bestuurder IJsselrijk 


