
 

 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Agenda 
 
 17 + 18 maart 
 Studiedagen team 
 
 21 maart 
 Kangoeroewedstrijd 
 
 1 en 4 april 
 Open dagen 
 
 4 t/m 8 april 
 Open lesweek 
 Koffiemomenten 
 
 14 april 
 Paasviering  
 (onderbouw in de kerk) 
 
 15 t/m 18 april 
 Goede Vrijdag en Pasen 
 
 19 april 
 Studiedag team 
 
 22 april 
 Koningsspelen 
 
 25 april t/m 6 mei  
 Meivakantie 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Nieuwsflits 15-3-2022 
 

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

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
We hebben na de voorjaarsvakantie een goede start gemaakt. Het is 
prettig dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Vanuit verbinding 
en samenwerking met u om de kinderen heen staan, komt hierdoor 
veel beter tot zijn recht. Het is fijn dat de inloopmorgens bij de 
kleuters, de 10-minuten-gesprekken en ook de hoofdluiscontrole 
voortgang konden hebben. Het is mooi dat we op deze manier samen 
op kunnen trekken.  
 
In de afgelopen week hebben we met elkaar biddag mogen vieren in 
de kerk. Het was een mooie dienst waarbij het thema ‘Blijven bidden’ 
centraal stond. Aan de hand van het Bijbelgedeelte uit Daniël 6: 1-29 
hebben de kinderen geleerd dat het belangrijk is om te blijven 
bidden, wát er ook gebeurt, vanuit het vertrouwen dat God voor hen 
zal zorgen.  
 
In deze Nieuwsflits delen we met u de bijzonderheden voor de 
komende tijd. 
 
 
Hartelijke groet, 
Bianca Offereins 
directeur 
 
Studiedagen 17 en 18 maart 
Op donderdag 17 en vrijdag 18 maart zijn de kinderen vrij. Met het 
team hebben we dan 2 studiedagen waarbij we met de volgende 
thema’s aan de slag gaan: 

• Teamcultuur en ontmoeting 

• Schoolopbrengsten 

• Directe instructiemodel 

• Veiligheid 
 
Kangoeroewedstrijd 
De Wereldwijde Kangoeroe Wiskundewestrijd vindt dit jaar op 
donderdag 17 maart plaats. Aangezien de kinderen op deze datum 
vrij zijn, houden wij de Kangoeroewedstrijd op maandag 21 maart. 
Kinderen vanaf groep 3 kunnen hieraan individueel of in tweetallen 
meedoen. Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen. 
 
Wonderlijk gemaakt 
Op onze school wordt gewerkt met de methode Wonderlijk gemaakt, 
een lessenserie voor seksuele vorming. Door deze lessen worden 
kinderen van jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam 
en hoe wonderlijk de Heere ons allemaal geschapen heeft. Verdere 
belangrijke onderwerpen zijn het omgaan met elkaar, een Bijbelse 
invulling van seksualiteit, en weerbaarheid in bedreigende situaties. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

In de periode tot de meivakantie worden hierover in alle klassen enkele lessen gegeven. Over 
deze lessen wordt u door de leerkracht(en) van uw kind(eren) geïnformeerd. Aan de hand van 
het ouderboekje van Wonderlijk Gemaakt  kunt u thuis aansluiten bij de onderwerpen die in de 
klas aan bod komen. 
 
Gebedsgroep 
Sinds september 2019 heeft de Triangel een gebedsgroep. Dankbaar mogen we melden dat deze 
gebedsgroep sinds kort, na alle beperkingen, weer in de school mag samenkomen om te bidden. 
Dit gebeurt wekelijks op woensdagmorgen. Er wordt gebeden voor de school, de leerkrachten, 
kinderen, ouders, kortom alles wat met onze school te maken heeft. Heeft u een gebedspunt dat 
u graag wilt inbrengen, dan kunt u een e-mail sturen naar gebedsgroep@ijsselrijk.nl of één van 
de leden persoonlijk aanspreken. Ook via de kinderen en leerkrachten hopen wij input te 
ontvangen voor onze gebedsmomenten. Privacy vinden wij uiteraard heel belangrijk, wij zullen 
dan ook heel zorgvuldig omgaan met informatie die met ons wordt gedeeld en dit alleen 
gebruiken tijdens de momenten van gebed. Er wordt niet met derden gesproken over de 
gebedspunten. 

Hartelijke groet, de gebedsgroep van de Triangel 

Astrid Velzel - Rebecca Kuijers -  Saskia de Lange - Marye Stegeman 

Paaseitjesactie 
Afgelopen vrijdag hebben alle oudste kinderen uit de bovenbouw een doos met paaseitjes mee 
naar huis gekregen om te verkopen. Elk jaar organiseert de activiteitencommissie de 
paaseitjesactie. Op deze manier wordt er geld ingezameld om iets te kopen wat niet uit het 
reguliere budget kan. 
 
Dit jaar willen we van het geld leesboeken voor de groepen kopen. De afgelopen jaren zijn er 
bijvoorbeeld zandbakmateriaal, een keeperstenue voor de schoolvoetbal en bankjes voor in de 
zandbak bij de kleuters aangeschaft.  
 
De kinderen mogen van 11 t/m 25 maart de paaseitjes gaan verkopen.  
 
Dit jaar zitten er meer eitjes in de zakjes waardoor ze duurder zijn dan vorige jaren. We hebben 
dit gedaan omdat er helaas geen ouders mochten helpen met inpakken in verband met de 
geldende Coronamaatregelen die op het moment van organiseren nog van kracht waren. Alle 
kinderen van de bovenbouw hebben het gezamenlijk in de klas ingepakt.   
 
De prijs per zakje is 4 euro en er zitten ongeveer 70 paaseitjes in.  
 
Dit jaar staat er voor het eerst een QR code op het formulier. De kopers kunnen met hun 
mobiele telefoon de QR code scannen en op deze manier betalen in plaats van contant.  
Dit heeft 2 redenen: Steeds meer mensen hebben geen contact geld meer in huis én het wordt 
voor de activiteitencommissie steeds lastiger om het geld te kunnen inleveren.   
  
We hopen dat alle kinderen weer enthousiast hun doos met paaseitjes gaan verkopen!   
Graag zien we het contante geld uiterlijk woensdag 30 maart bij de meester of juf ingeleverd.   
 

mailto:gebedsgroep@ijsselrijk.nl


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Open lesweek 
De open lesweek in oktober viel door corona in het water. We gaan in de week van 4 t/m 8 april 
graag in de herkansing. U bent dan van harte welkom om samen met uw zoon/dochter mee te 
doen met een les. 
 
Over de organisatie hiervan is het volgende voor u van belang om te weten: 
 

• De leerkrachten plannen op minimaal 3 en maximaal 5 dagen lesmomenten waarop u mee 
kunt doen/kijken in de klas. 

• De lesmomenten duren minimaal 30 minuten en maximaal 45 minuten. Als u van plan bent 
om tijdens een les aanwezig te zijn, dan verwachten we van u dat u gedurende de hele les in 
de klas blijft. Na afloop van de les (tijdens de leswisseling) mag u het klaslokaal verlaten.  

• Voor iedere leerling kan er 1 ouder tijdens deze week komen kijken. U kunt zich hiervoor 
vanaf maandag 21 maart inschrijven via Parro.  

• Het is niet de bedoeling dat er (jongere) broertjes/zusjes tijdens deze momenten worden 
meegenomen. 

• We verzoeken u om tijdens de lessen het gebruik van uw mobiele telefoon achterwege te 
laten. 

 
Koffiemomenten 
Vanwege corona ben ikzelf ook nog niet in de gelegenheid geweest om met u kennis te maken. 
In de week van 4 t/m 8 april nodig ik u graag uit om langs te komen om samen met mij een kop 
thee of koffie te drinken. U bent van harte welkom om op 1 van de volgende momenten 
hiervoor in de teamruimte langs te komen: 
 

• Maandag 4 april:  08.30 u. – 09.15 u. 

• Dinsdag 5 april:  13.45 u. – 14.30 u. 

• Woensdag 6 april:  08.30 u. – 09.15 u. 

• Donderdag 7 april:  13.45 u. – 14.30 u. 

• Vrijdag 8 april:   08.30 u. – 09.15 u.  
 
U kunt zich voor één van deze momenten vanaf maandag 21 maart aanmelden via Parro. Ik 
hoop u dan te ontmoeten! 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen/open dagen 
Bent u ouder(s) van een kind die 4 jaar wordt voor 1 juli 2023  en wilt u uw kind bij ons op school 
aanmelden, dan verzoeken wij u om het aanmeldingsformulier van onze school uiterlijk 14 april 
2022 retour te sturen of op school af te geven. We houden met de groepenverdeling van het 
schooljaar 2022-2023 graag rekening met de komst van uw kind! U kunt een 
aanmeldingsformulier downloaden via de website of aanvragen via: annekekuiers@ijsselrijk.nl  
 
Ouders en kinderen, die tot deze doelgroep behoren, zijn op 1 en 4 april van 10.00 – 11.30 uur 
van harte welkom op onze open dag. Om een indruk te krijgen van hoe het er op school aan toe 
gaat,  is er dan ook gelegenheid om mee te doen met de speel-werk-tijd in groep 1.  
 
Kent u ouders met een kind die 4 jaar wordt voor 1 juli 2023 en nog geen kinderen bij ons op 
school hebben, dan stellen we het op prijs als u deze informatie ook bij hen onder de aandacht 
brengt. 

mailto:annekekuiers@ijsselrijk.nl


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oorlog in Oekraïne: erover praten of niet? 
De oorlog in Oekraïne domineert het nieuws. Kinderen krijgen dit mee. Ze horen volwassenen 
praten over de oorlog en ze merken de bezorgdheid van iedereen. We merken dit ook in het 
gesprek en het spel van de kinderen op school. 
 
Kinderen pikken veel op, ook als ze heel jong (5, 6 jaar of zelfs jonger) zijn. Ze verstaan 
gesproken taal  vaak al beter dan hun eigen spreekvaardigheid is. Ook zien ze vaak al veel op 
internet en televisie. Ze pikken dus veel op, maar hebben daar wel een volwassene bij nodig die 
helpt interpreteren. Hun begrip is immers nog beperkt. De uitleg moet dus ‘leeftijdsadequaat’ 
zijn (waarmee ontwikkelingsleeftijd wordt bedoeld). Kinderen van een jaar of 7 raken uit de 
fantasiefase. Hun angsten zijn meer gericht op hun eigen omgeving. Ze kunnen bedenken 'Wat 
als.. (er oorlog komt). Kinderen van ongeveer 9 tot 12 hebben al een ruimere blik op de wereld. 
Ze ontwikkelen empathie en kunnen zich identificeren met het lot van andere kinderen. 

Je zou kunnen bedenken dat je beter niet over de oorlog kunt praten, maar bedenk dat kinderen 
er wél over praten met leeftijdsgenoten ( die er al evenmin een ‘volwassen begrip’ van hebben). 
Dit kan leiden tot misverstanden en fantasieën die vooral zorgen voor angst. Met kinderen 
praten over de oorlog is daarom belangrijk. We doen dat ook op school. Het is belangrijk om 
hierbij taal te gebruiken wat bij hun leeftijd past. Tijdens het gesprek is het ook verstandig om de 
kinderen met regelmaat te vragen om na te vertellen wat er gezegd is. Op die manier heb je 
minder kans dat zaken een eigen leven gaan leiden of volledig verkeerd worden begrepen. 

Het is belangrijk dat we als volwassenen vragen van kinderen serieus nemen en hen 
geruststellen: vertel dat ze veilig zijn in ons land, thuis en op school. Het is mooi om hierbij de 
link te leggen met het thema van de biddagdienst: Het belangrijk is om te blijven bidden, wát er 
ook gebeurt, vanuit het vertrouwen dat God voor je zal zorgen.  
 
Sponsoractie Oekraïne 
Als school sluiten we graag aan bij de sponsoractie van de Hervormde kerk voor noodhulp voor 
de mensen in Oekraïne. Op woensdag 16 maart krijgen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 
hiervoor een sponsorbingokaart mee naar huis.  
 
We willen de kinderen uitdagen om mee te doen aan de sponsorbingo door 9 klusjes en acties te 
doen en daarmee zoveel mogelijk geld op te halen. Iets doen wat niet op de kaart staat, mag 
natuurlijk ook. Wanneer een klus of actie is uitgevoerd, is het de bedoeling dat het opgehaalde 
bedrag in het desbetreffende vakje op de kaart ingevuld wordt. Het zou fijn zijn als u uw kind bij 
deze actie wilt helpen. Uiteraard bent u en uw kind niet verplicht om hieraan deel te nemen. 
 
De bingokaart is ook als bijlage bij deze Nieuwsflits gevoegd, zodat u alvast een idee heeft van 
de klusjes die erop staan. Als u een kleuter thuis heeft die ook graag hieraan mee wilt doen, dan 
kunt u de bingokaart voor uw kind uitprinten. Er liggen vanaf 16 maart ook een aantal 
exemplaren in de hal van de school. 
 
Op uiterlijk 28 maart krijgen we graag de bingokaarten retour. We tellen dan op hoeveel geld de 
kinderen hebben opgehaald met deze actie. De kinderen uit de groep die de hoogste opbrengst 
hebben, winnen hiermee een prijs. Om dit eerlijk te laten verlopen, delen we de totaalopbrengst 
van een groep door het aantal leerlingen van die groep. De groep met de hoogste gemiddelde 
opbrengst per leerling wint dus een prijs. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Inleveren sponsorkaart (en geld): 

• De ingevulde kaart + het geld kunnen de kinderen op maandag 28 maart op school bij hun 
juf/meester inleveren. 

• U kunt het geld ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie van de Hervormde 
kerk: NL 46 RABO 0356 5021 63 o.v.v. sponsoractie Oekraïne. 

Rondhangen in de bieb 
De laatste tijd valt het met regelmaat op dat er leerlingen op de woensdag- en vrijdagmiddag 
aan het rondhangen zijn in de bieb. Op die momenten wordt er ook aan de spelmaterialen van 
de kleuters gezeten. We vinden het belangrijk dat de bibliotheek na lestijd toegankelijk is voor 
het lenen van boeken. Wilt u er aandacht aan geven als u merkt dat uw kind om andere redenen 
dan voor het lenen van een boek na lestijd in de bieb komt?! 
 
Makersfestival Zwolle: voor uitvinders en ontdekkers! 
Robots in elkaar solderen, 3D-printen of glas snijden? Op zaterdag 19 maart is het eerste 
Makersfestival in Zwolle! Hét festival voor uitvinders en ontdekkers van 8 tot 18 jaar. Voor 
iedereen die iets (of niets!) heeft met techniek, slimme innovaties en grappige uitvindingen. 
Kinderen kunnen er tussen 10 en 16 uur van alles 'maken’ en zien wat te maken heeft met 
techniek én hightech innovaties. 
 
Het Makersfestival Zwolle is op het voormalige Philips terrein in Zwolle. Hogeschool 
Windesheim, Sterk Techniek Onderwijs en de Vrienden van Techniek organiseren dit festival om 
kinderen en jongeren kennis te laten maken met techniek. Omdat zij vinden dat techniek 
magisch is én voor iedereen. Zelfs als kinderen misschien denken dat ze niet zo technisch zijn. 
Het Makersfestival laat zien hoe divers technologie is. Het Makersfestival is gratis. Wel fijn als je 
je even aanmeldt, dan weten ze dat je komt! Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.Makersfestivalzwolle.nl  
 
 
Geboorte Noé Timmerman  
Op 23 februari zijn Lianne Timmerman, haar man Jan en zoon Ferren verblijd met de geboorte 
van hun dochter en zusje Noé. We zijn blij en God dankbaar voor dit mooie nieuws. 
 
 

http://www.makersfestivalzwolle.nl/

