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Uit de directiekamer
In de afgelopen twee weken is in alle
groepen uitgekeken naar de komst van
Christus door op allerlei manieren te
werken over Kerst. In de Bijbelverhalen
hebben we ons verwonderd over Jezus’
komst naar de aarde met alle
bijzondere gebeurtenissen daarom
omheen. De liederen van de week
stonden in het teken van Kerst en
zullen op eerste kerstdag ook in de
Kristalkerk gezongen worden. De
creatieve lessen hebben prachtige
versieringen opgeleverd en de samen
gemaakte kerstkaarten zijn in de buurt
rondgebracht om namens de Triangel
een kerstgroet over te brengen. In de
laatste weeksluiting van dit
kalenderjaar hebben we samen
teruggekeken op deze mooie periode
maar ook vooruitgekeken naar Kerst
zoals dat straks gevierd zal worden.
Verder terugkijkend hebben we als
team ingezet op rust in de school. We
zijn tevreden met de keuzes die we
hierin gemaakt hebben en wat die
opleveren. Daarnaast doet het ons goed
dat we ook van ouders terugkrijgen dat
er rust ervaren wordt, juist in deze toch
altijd wat drukkere decembermaand.
Straks in januari is het weer tijd voor
de Citotoetsen en aan het eind van de
maand zullen de eerste rapporten
meegaan naar huis. Een rapport vertelt
u over de ontwikkeling van uw kind op
zowel leer- als sociaal emotioneel
gebied. Nadat de rapporten mee zijn
gegaan naar huis vinden de
kijkspreekavonden plaats (31 januari en
2 februari), waarin met iedere ouder
kort doorgesproken wordt over het
rapport. Er staan per leerling 10
minuten gepland om de vorderingen
door te nemen. In sommige gevallen
blijken 10 minuten te kort en kan er

een vervolggesprek worden gepland. De
leerkrachten willen ongetwijfeld een
toelichting geven op de resultaten,
maar ook vragen van ouders met
betrekking tot de rapportage zijn van
harte welkom.
Met betrekking tot Mathilde Gelderman
kunnen we melden dat zij in haar
ziekteproces mooie stappen vooruit
maakt. Zij is inmiddels zover dat zij
toegekomen is aan een reintegratieproces. Dit proces zal echter
niet op de Triangel plaatsvinden, maar
op gbs de Bron in Enschede.
Ten slotte wil ik u vanaf deze plek
namens het team fijne feestdagen, een
goede vakantie en een gezegend 2017
wensen.
Met vriendelijke groet,
Ineke Luisman, locatiecoördinator

Groep 7-8
In de afgelopen periode heeft natuurlijk
het thema Kerst centraal gestaan. In de
Bijbelverhalen ging het over vertellen:
we hebben geluisterd en gelezen wat
Zacharias, Elisabeth, de volgelingen van
Johannes, Maria, een herder en Hanna
en Simeon te vertellen hadden. Bij het
luisteren en lezen van deze
getuigenissen kunnen we niet anders
dan ons verwonderen en blij zijn over
het Evangelie van Jezus die voor ons
naar de aarde is gekomen!
Naast deze mooie boodschap van het
kerstevangelie hebben we ook prachtige
kerststerren geknutseld (die tijdens
Kerst te zien zijn in de Kristalkerk) en
de klas versierd met o.a. gezellige
lampjes.
Inmiddels zit het eerste gedeelte van
het schooljaar er bijna op en is het eind
januari ook al weer tijd voor het eerste
rapport. Dat betekent dat de juffen
alvast een beetje terugkijken naar wat
er tot nu toe dit jaar gebeurd is. Eén
ding willen we er in deze nieuwsbrief
even uitlichten, namelijk het huiswerk.
Om de kinderen te leren plannen en
alvast voor te bereiden op het
voortgezet onderwijs geven we vanaf
groep 7/8 iedere dag huiswerk mee. We
merken echter dat het leren plannen
niet voor ieder kind even makkelijk is.
Op school zorgen we er voor dat de
kinderen de juiste werkbladen
meekrijgen en dat het huiswerk goed in
de agenda geschreven staat. We willen
u als ouders vragen om thuis met uw
kind mee te kijken in die agenda en,
indien nodig, uw kind te helpen
plannen. Daarbij gaat het ook echt om
vooruit kijken, dus niet de avond van
tevoren snel het huiswerk voor de
volgende dag maken, maar samen
zorgen dat het huiswerk op tijd af is en
op school ingeleverd wordt. Daarnaast
willen we u vragen ook mee te kijken
naar de kwaliteit van het gemaakte
huiswerk. Het komt helaas nog best
eens voor dat een oefening verkeerd
gemaakt is of dat er veel fouten in het
huiswerk zitten. Misschien kunt u

samen met uw kind kijken wat de
opdracht precies inhoudt en hem of
haar op weg helpen? Mocht blijken dat
uw kind iets echt niet beheerst, dan
horen wij dat ook graag, zodat we op
school daar extra instructie over
kunnen geven.
Met betrekking tot het
doorverwijzingsproces voor de
leerlingen van groep 8 is de uitslag van
de Nio inmiddels bekend. Ouders
hebben deze uitslag op papier
meegekregen. Op dinsdag 10 en
donderdag 12 januari staan de
doorverwijzingsgesprekken gepland (zie
mail 27/11). Hierbij wordt o.a. de Nio
nabesproken maar ook het schooladvies
voor uw kind gegeven.
Namens groep 7/8 wensen wij u
gezegende feestdagen en een goed
nieuwjaar!
Rolien Meinen en Ineke Luisman

Groep 5/6 wenst iedereen
een gezegende kerst en een
hele fijne jaarwisseling

.

Gods zegen toegewenst
het komende jaar!

Groep 3-4

Het laatste Triangelnieuws van 2016 uit
groep 3-4. Prachtig om te zien hoe in
een paar maanden de kinderen van
groep 3 van kleuter naar een lezend
basisschool kind veranderen. Hoe groep
3 leerlingen veranderen in groep 4
leerlingen en de wereld om hen heen
wat groter wordt. Waar ze zich al een
‘mening’ gaat vormen over
verschillende actualiteiten
(Nieuwsbegrip).
Met de bijbelvertellingen zijn het voor
de meeste kinderen bekende verhalen,
ze blijven ademloos luisteren. Op de
vraag waarom de Here Jezus nou niet in
een mooi paleis geboren werd maar dat
het in Gods plan lag dat Hij in een stal

Juf Samson is na de kerstvakantie de
hele week op school en daarna zal ze
naar groep 1-2 gaan.
Best jammer dat we dan niet meer op
de donderdag en vrijdag 2 juffen
hebben.
Deze week hebben we samen met
groep 1-2 een gave gymles gehad.
Allemaal mooie toestellen, de dikke
mat, touwen, een wandrek, een
reuzenschommel en de spannende
rups! Volgens de kleuters leek het op
een schoolreisje!
De gymspullen gaan mee naar huis
voor een wasbeurt en kan meteen
gekeken worden of de schoenen nog
passen.

geboren werd konden verschillende
kinderen een prachtig antwoord geven.
In de klas is de sfeer, zo vlak voor de
vakantie, ontspannen en gezellig. ’s
Morgens warmen we ons lekker bij het
haardvuur en de middagen luisteren we
kerstliederen en knutselen we wat
meer.
Deze week hebben we met Veilig Leren
Lezen kern 5 af kunnen ronden, dat
kwam prachtig uit.
Kunnen we in het nieuwe jaar starten
met Kern 6.
De twee tekenklanken (eu, ou, ij, ui,
ie,) zijn soms wat lastig. Deze
verwisselen de kinderen nog wel eens.
CITO en ook de toetssite van Veilig
Leren Lezen rekent een omkering fout,
evenals de verwisseling tussen de ‘b’ en
‘d’.
Best wel streng.
Hopelijk blijven de kinderen ook in de
vakantie lezen zodat na de vakantie
niet een deel is weggezakt.
De spelling in groep 4 wordt lastiger
eeuw, ieuw woorden. We oefenen het
foefje wanneer je niet weet of de
laatste letter een ‘t’ of ‘d’ moet zijn.
Met rekenen zijn we de afgelopen druk
geweest met meten, tijd en geld.
Groep 3 de hele en halve uren, voor
groep 4 zijn daar de kwartieren
bijgekomen.

Samen, met de leuke kinderen van
groep 3-4, wens ik u goede en gezellige
feestdagen toe en alvast een gezegend
2017!
Anita Noppers

Groep 1-2

De groep
Inmiddels zijn we nu met 27 kinderen in
de klas.
In het vorige Triangelnieuws heb ik niet
geschreven over nog een meisje die de
klas komt versterken. Jessica zal 16
januari komen en na de kerstvakantie
een morgen komen ‘wennen’. Dat zijn
dan 4 meisjes die in januari komen:
Annelie, Roos, Jessica en Loïs en in
februari Benjamin. Er wordt al een tijdje
nagedacht hoe we
Thema
Het sinterklaasfeest was een leuk feest.
Dank aan iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet!!
De omslag in deze maand is altijd
groot, want direct daarop volgt Kerst.
Kerst, het feest van de geboorte van
onze Verlosser, de Here Jezus. Ieder
jaar weer een voorrecht om de kinderen
hierover te vertellen. We zingen erover,
we maken mooie werkjes, we rekenen,
we gebruiken het bij de taallessen,
mooie leesboekjes worden voorgelezen.
Na de vakantie starten we met het
thema vervoer. Hierover zullen we 6
weken werken: 2 weken vervoer op t
land, dan in de lucht en tot slot op het
water.
Materiale hierover mag mee naar
school: boeken, platen, speelgoed enz
enz.
Groep 2 op woensdag
Op woensdag hebben we bg, rekenen,
taal en schrijven op het programma
staan.
We hebben de afgelopen weken de
letter K aangeboden.
Met rekenen kijken we nog steeds naar
meer, minder, 1 meer, 1 minder,
evenveel. Ook hebben we gekeken met
welke hoeveelheden cirkels
(kerstballen) gemaakt kunnen worden.

Beweging/gym
Maandagmiddag heeft een docent van
Hengelo sport les gegeven bewegen op
muziek. Ze liet de kinderen bewegen op
muziek en leerde zelfs een dansje aan.
Donderdagmiddag heeft groep 1-2
samen met groep 3-4 gegymd in de
grote gymzaal. Hier hebben we allerlei
grote materialen klaargezet. “het lijkt
wel schoolreisje”, aldus een kleuter.
Bijbelverhalen
We hebben in november en december
verhalen van Mozes verteld. Hij werd
uitgekozen om Gods volk uit Egypte te
leiden. Hij mocht Gods macht laten zien
aan de farao. Tien plagen kwamen er
en uiteindelijk waren ze vrij. Daarna
hebben we de verhalen rond
aankondiging en geboorte van de Here
Jezus verteld. De Here Jezus heeft ons
verlost van onze zonden door te sterven
aan het kruis.
Cito en rapport
Na de vakantie gaan we de citotoetsen
afnemen in groep 1 en 2. Dit zijn
toetsen taal voor kleuters en rekenen
voor kleuters. Eind januari komt het

eerste rapport. Hierop vertellen we u
over de ontwikkeling op leer- en sociaal
emotioneel gebied.
Op 31 januari en 2 februari zijn de

kijkspreekavonden waar we over het
rapport doorspreken.
Tot zover deze keer. Hartelijke groet,
Ineke Poel en Dorien Norden

Van de hoogbegaafdheidsspecialist
Al een aantal jaar werken we met het
Digitaal handelingsprotocol
hoogbegaafdheid. Dit protocol is een
instrument voor het herkennen en
begeleiden van (hoog)begaafde
leerlingen in de school. Het protocol is
ge-update. In groep 1 (en eventueel in
groep 3 en 5) kunnen leerkrachten een
quickscan doen, wanneer er vermoeden
is van begaafdheid van een leerling.
Daarna kan signalering en diagnostiek
volgen. Door het volgen van dit traject
kan gekeken worden welk

leerstofaanbod past bij de leerling,
maar ook in welke hoeveelheid de
leerstof het beste kan worden
aangeboden. Bevindingen van ouders
zijn ook onderdeel van het traject.
Wanneer leerlingen in aanmerking
komen voor het traject n.a.v. de
quickscan, signalering en/of diagnostiek
zullen leerkrachten contact opnemen
met ouders.
Mariëtte Bredewold
Hoogbegaafdheidsspecialist

Zendingsgeld
We hebben een nieuw kind toegewezen
gekregen van Red een Kind.
Zijn naam is Anubhav Saunta uit
India.
Anubhav is blij en dankbaar dat we hem
maandelijks financieel ondersteunen
zodat hij naar school kan gaan.
Als dank stuurde hij ons deze
zelfgemaakte kerstkaart.
Het geld dat de kinderen iedere
maandag meegeven gaat naar
Anubhav.

Hopelijk in het nieuwe jaar weer volle
zendingspotjes!
Team de Triangel.

Agenda
26 dec-6 jan
27 januari
27 januari
31 januari
02 februari
20-24 febr
03 mrt

kerstvakantie
rapport 1
triangelnieuws
kijk-spreekavond
kijkspreekavond
voorjaarsvakantie
triangelnieuws

23 mrt
12.15
05 april
13 april
14 april
17 april

studiemiddag; ll vrij vanaf
Oosthoekdag; ll vrij
Paasviering
Goede Vrijdag; ll vrij 1
2de Paasdag

Ode aan de onbekende held

Pleinen vol plassen
Tuimelende tegels
Stomme systemen
Rare regels

Piepkleine pauzes
Kleffe cake
Lauwe koffie
Een te volle week

Razende ruzie
Verbroken verkering
Klagende collega's
Ranzige riolering

Wie doet dat nog?
Wie wil dat nog?
Waarom dan toch?

Mopperende moeders
Tetterende tongetjes
Vragende vaders
Jokkende jongetjes

Om de tranen van Hanneke
En de lach van Kim
De giechel van Anneke
En de blik van Tim
Je hoort het niet vaak
Je hoort het maar zelden
Mensen in het onderwijs
Zijn rasechte helden!
(Naar een gedicht van Carla Huisman)

