Nieuwsbrief oktober

2018

Van de directie
Oudergesprekken
Vorige week hebben er
oudergesprekken plaatsgevonden met
de leerkrachten. Deze keer niet over
rapporten of resultaten, maar vooral
over de kinderen. Wie zijn ze, wat
motiveert ze, wat hebben ze nodig…
Een kind zit zo’n 25 uur per week op
school, maar daarnaast zijn ze nog veel
langer onder de hoede van u als
ouders. We hebben elkaar daarom
nodig om zo goed mogelijk voor de
kinderen te kunnen zorgen, in de
breedste zin van het woord. Dit past
ook bij onze missie: ‘Ouders en
schoolteam werken samen. Ouders
kennen hun kind het beste, wij hebben
verstand van onderwijs: een mooie
mix! Wij dragen samen met de ouders
zorg voor de leerlingen.’ We kijken als
school terug op goede, waardevolle
gesprekken. We hopen dat het u als
ouders ook bracht wat u er van
verwachtte. Mocht het anders zijn, of
wilt u nog iets vragen of toevoegen,
aarzel dan niet om dat aan de
leerkrachten te laten weten. Zij willen
daar altijd tijd voor maken. Wel vragen
we u dan even een afspraak te maken,
want de agenda van leerkrachten staat
over het algemeen erg vol.
IPC
Na de herfstvakantie starten we met de
eerste IPC-thema’s, ook wel units
genoemd. In het vorige Triangelnieuws
schreef ik al over de geplande
studiemiddag rond IPC, waarin de
eerste aanzet is gegeven tot de uitrol
van de startunits. In groep 1/2 gaat
gewerkt worden over ‘van A naar B’, in
groep 3/4 is het thema ‘speelgoed’,
groep 5/6 gaat zich bezig houden met
‘luchthavens’ en groep 7/8 focust zich
op ‘Nederland – waterland’. De eerste
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opbrengsten van de thema’s zullen al
snel in de groep zichtbaar zijn, dus
komt u rustig voor of na schooltijd een
kijkje nemen in de groep van uw
kind(eren). Aan het eind van de units
volgt er deze keer een presentatie voor
ouders. Ik geef de data vast aan u
door, zodat u deze indien mogelijk kunt
reserveren in uw agenda:
Groep 1/2:
woensdag 28 november tussen 12.00
en 12.30
Groep 3/4:
donderdag 13 december tussen 14:15
en 15:00 uur.
Groep 5/6:
maandag 10 december tussen 14:15 en
15:00 uur.
Groep 7/8:
vrijdag 30 november tussen 14:15 en
15:00 uur.
Taalmethode
Tijdens de presentatie van het jaarplan
hebben we ook gesproken over de
aanschaf van een nieuwe taalmethode.
Ons oorspronkelijke streven was om na
de herfstvakantie met deze nieuwe
methode te starten, maar dat blijkt bij
nader inzien niet verstandig. Naast de
keuze voor de methode zelf,
realiseerden we ons tijdens het hele
proces dat er een grotere discussie
onder ligt, namelijk over digitaal
onderwijs. Als team willen we hier eerst
een heldere, eenduidige visie op
vormen, wat weer van invloed kan zijn
op de vorm waarin we onze nieuwe
taalmethode aanschaffen. De
daadwerkelijke aanschaf gaat dus iets
langer duren dan eerst gepland. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat er tot die tijd
niets aan taalonderwijs wordt gedaan,
maar dat we voorlopig nog even
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gebruik maken van onze ‘oude’
methode.

Met vriendelijke groet,
Ineke Luisman
Locatiecoördinator Gbs de Triangel

Groep 7-8
NIO
Afgelopen maandag 15-10-2018 heeft
groep 8 de NIO toets gemaakt. Deze
toets bestaat uit 6 onderdelen die
allemaal op tijd gemaakt moeten
worden. De mevrouw die de toets
afnam heeft uitleg gegeven over hoe de
toets gemaakt moest worden en
vertelde per onderdeel hoelang er over
gedaan mocht worden. Waar moet je
zoal aan denken bij zo’n NIO toets:

•
•
•
•
•

•

Synoniemen
Reeksen afmaken met getallen (8127-54-18-36-?)
Analogieën
(huizen-stad, bomen-?)
Invullen van X,:,+ en (168…7=72…3)
Uitslagen van figuren
(vouwen in je hoofd en klopt
dit met het aangegeven figuur)
Het laatste onderdeel was categorieën
(telkens twee woorden en hoe
verhouden die zich tot elkaar. Is het
gelijk, tegengesteld, soort, deel,
oorzaak of middel)

Helaas was Lotte deze ochtend ziek, zij
moet de toets nog inhalen op een
andere school. Heel veel succes
toegewenst Lotte!
Cruyff Court
Helaas moet ik u meedelen dat beide
teams niet door zijn naar de volgende
ronde. De jongens zijn derde geworden

in de poule. De meisjes hadden nog
even zicht op een volgende ronde
omdat zij tweede zijn geworden in de
poule, helaas behoorden wij niet tot de
beste twee nummers twee om door te
gaan naar de volgende ronde.
Rekenen
Groep 7 is begonnen met het
vereenvoudigen van breuken en maakt
een vervolg met het vermenigvuldigen
met breuken. Hieronder twee sommen
waar we nu meer oefenen in de klas.

Wij wensen iedereen een hele fijne
vakantie toe!
Tot de volgende keer!
Groeten,
Herman ten Heuw

Groep 5-6
We zijn de laatste weken druk bezig
geweest. Gelukkig konden we in de
pauzes ook vaak genieten van heerlijk
nazomerweer.
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Met taal en spelling zijn we al bijna
weer aan het einde van blok 3. Met
rekenen is groep 5 begonnen met de
deeltafels en rekenen over het
honderdtal heen. Groep zes rekent al
tot 10000 en maakt cijfersommen met
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wel drie of vier getallen onder elkaar. In
de Bijbelverhalen hoorden we over het
leven en geloof van Abraham en hoe
God altijd doet wat Hij belooft.
We hadden een eerste topotoets over
de provincies en verkennen met
geschiedenis samen de Gouden Eeuw.

Vanaf vorige week is er ook nog
regelmatig een extra juf in de klas. Juf
Valk loopt dit jaar stage op onze school.
Zij stelt zich in dit Triangelnieuws
verder aan u voor.

Daarnaast waren er nog een aantal
bijzondere lessen: Rondom dierendag
hebben alle kinderen geleerd over
dieren verzorgen en het dierendiploma
gehaald. We hebben ons verdiept in de
oorzaken en gevolgen van de plastic
soep en ook wat wij eraan kunnen
doen. Dat laatste hebben we heel
concreet gemaakt door afgelopen week
een half uurtje afval te rapen rondom
de school. We hadden al snel vier
vuilniszakken vol en hebben ons
verbaasd over hoeveel afval er, zonder
dat het opvalt, om ons heen te vinden
is.
Het was fijn om tijdens de spreekavond
kennis te maken met u als ouders en
rustig door te kunnen spreken over wie
uw kind is en wat het graag doet.

Ineke Luisman en Renate Klunder

Groep 3-4
De eerste vakantie staat al weer voor
de deur. De kinderen hebben hard
gewerkt, zijn veel nieuwe dingen
tegengekomen en zijn hier ook weer
snel aan gewend. We sluiten bij groep 3
kern 1 en 2 af en startten na de
vakantie kern 3 op.
Groep 3: Veilig leren lezen
Na de vakantie beginnen we met kern
3: doos – poes – koek – ijs – zeep.
In deze kern leert je kind de letters: d oe - k - ij - z en de woorden: doos,
poes, koek, ijs, zeep. Ook worden de
letters van kern 1 en 2 herhaald. Deze
nieuwe woorden en letters worden op
school aangeboden aan de hand van
een verhaal uit een reuzenboek. In dit
verhaal vinden kinderen in een
wensdoos telkens een nieuwe
verrassing. Het thema van deze kern is
‘Wat zit erin?’
Woorden en zinnen
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Je kind is bij het begin van kern 3
alweer een week of 7 in groep 3.
Steeds meer woorden kunnen worden
gelezen. Je kind leert niet alleen nieuwe
letters en woorden, maar oefent deze
ook op verschillende manieren. Een
voorbeeld van zo'n oefening is het
invullen van letters in woorden waarin
een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’
kan het kind kiezen uit b, p en r om er
een compleet woord van te maken. Het
plaatje dat naast het woord afgebeeld
wordt geeft aan welk woord bedoeld is
(ben, pen of ren).
Je kind leest ook al korte zinnen, zoals:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.
De informatie over het leesmapje is via
de mail gegaan.
Groep 4: Tafels
Na de vakantie beginnen we met de
tafeloverhoringen. Hier heeft u een mail
over gehad. Hieronder nogmaals de
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planningen van de overhoringen.
Tafel overhoringen in groep 4:
Vrijdag 2 november
Tafel van 2.
Vrijdag 9 november
Tafel van 3.
Vrijdag 16 november
Tafel van 4.
Vrijdag 23 november
Tafel van 5.
Vrijdag 30 november
Tafel van 6.
Vrijdag 7 december
Tafel van 7.
Vrijdag 14 december
Tafel van 8.
Vrijdag 11 januari
Tafel van 9.
Vrijdag 18 januari
Tafel van 10.
Vrijdag 25 januari
Tafeltempo
toetsen van alle tafels door elkaar heen.

BELANGRIJKE DATUM:
15 november gaat groep 3/4
schoolschaatsen op de ‘ijsbaan Twente’.
Hier krijgt u nog aanvullende informatie
over. Hiervoor zijn ook ouders nodig om
de kinderen heen te brengen en op te
halen. De tijden krijgt u nog via de
mail. Lijkt het u nu al leuk om te rijden,
mag u dit mailen naar:
a.vanderveen@vgpodeoosthoek.nl
Fijne vakantie,
Groetjes Annebeth van der Veen.

Groep 1-2
Thema “Vriendjes door dik en dun”
We hebben gewerkt over het thema
“vriendjes door dik en dun”.
Maandagmiddag hebben we dit thema
afgesloten, fijn dat er ouders, opa’s en
oma’s kwamen kijken. De kinderen
hebben een liedje gezongen: “Als je
vriendjes bent… “ (liedje van
koekeloere afl. samen spelen, bij 7.42
start het liedje). De kinderen hebben
een versje geleerd van kikker en zijn
vriendjes en deze opgezegd. Samen
met de vaders/ moeders/ opa’s en
oma’s hebben we een speurtocht rond
de school gedaan, op zoek naar
vriendjes (Jip & Janneke, Woezel & Pip
enz.). In de klas was van alles te zien
wat de kinderen hebben gemaakt:
knutselwerkjes, in de bouwhoek het
huis van kikker, de ‘K” van kikker van
lego, kikker van lego.
Thema vervoer
Na de herfstvakantie gaan we starten
met een nieuw thema “vervoer”. Elke
week komt er een ander
vervoersmiddel aan bod: fiets, auto,
trein en boot. De boot is gelijk een
mooie overgang naar het volgende
thema Sinterklaas.
Pengreep
In de klas zijn wij heel alert op een
goede pengreep, dit vinden wij als
school heel belangrijk. Het zou fijn zijn
als u hier thuis ook op wil letten.
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Duim en wijsvinger voor en de drie
andere vingers erachter. We zeggen
ook weleens: papa en mam zitten
voorin de auto en de kinderen zitten op
de achterbank.
Bijbelverhalen
We hebben geluisterd naar de verhalen
van Abraham, Isaak, Jakob en Ezau.
Na de vakantie gaan we luisteren naar
het verhaal van Jozef.
Het lied dat we hierbij hebben geleerd
is: ‘k Stel mijn vertrouwen (opw. 42)
Daarnaast zingen we in de klas graag:
“Het allerleukste liedje” en “Ken je dit
verhaal”. We zingen natuurlijk nog veel
meer, maar deze twee zijn favoriet.
Gym
Elke woensdagochtend gaan we
gymmen, omdat het vandaag de laatste
keer was voor de vakantie gingen we
´apenkooi´ doen. Lekker klimmen en
klauteren, je mocht niet op de grond
komen, gelukkig lagen er overal
hoepels zodat alles toch bereikbaar
was.
Het zou fijn zijn als de kinderen op
woensdag kleren aan hebben waarin ze
goed kunnen bewegen en kunnen
klimmen en klauteren. Een vest/ trui
met een t-shirt eronder is handig, een
vest of trui kunnen we even uitdoen en
naar de gym weer aantrekken. Voor de

Geloofwaardig onderwijs, samen verantwoordelijk voor ontwikkeling

meisjes zijn (lange) jurken/ rokken niet
zo handig.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dit was het voor deze maand.
Een hele fijne herfstvakantie!
Groetjes, Ineke Poel en Judith Liefers

5 december
Voor (nieuwe) ouders nu al vast wat
info over 5 december.
We vieren dit op woensdag 5 december.
Wat is de bedoeling en hoe gaat dit
allemaal:
groep 1-4:
Omdat u uw kind het beste kent qua
wensen koopt u als ouder een cadeautje
van maximaal €4. We willen u
vriendelijk verzoeken zich aan dit
bedrag te houden, zodat niet het ene
kind een groter/duurder cadeau krijgt
en het andere kind een klein cadeautje.
U kunt de cadeautjes in de week voor 5
december ingepakt en voorzien van
naam in het magazijn bij de personeelswc in de doos leggen van de groep.
Graag naam van uw kind op de lijst
daar doorstrepen.
groep 5-8:
Groep 5-8 gaat lootje trekken en koopt

voor €4 euro een cadeautje, verpakken
dit in een zelf gemaakte surprise en
maken hier een gedicht bij. Deze
groepen vieren in hun eigen groep dit
feest.
De aankomst van Sint en de pieten zal
zo rond 8.45 zijn en hierbij mogen alle
ouders aanwezig zijn.
Groep 1-4 vieren het feest verder in
het speellokaal en de ouders van deze
kinderen mogen hierbij zijn. Groep 1-2
voor de pauze en groep 3-4 na de
pauze.

* Voor de kleine niet schoolgaande

kinderen regelt de activiteitencommissie
op school oppas . U kunt hier gebruik
van maken of zelf oppas regelen. Zo
kunnen de kinderen van groep 1-4 en u
rustig genieten van het feest.

Buddy voor nieuwe ouders
Vorige week is er een mail verstuurd
aan alle ouders met de oproep om u
aan te melden als ‘buddy’ voor nieuwe
ouders. Er zijn een aantal
aanmeldingen, dank hiervoor.

Binnenkort wordt u verder geïnformeerd
aan welke ouder u bent verbonden als
buddy. De bedoeling is om regelmatig
contact te hebben met nieuwe ouders
en hun wegwijs te maken in het reilen
en zeilen van de school.

Uit de MR

De eerste periode van
dit schooljaar zit er alweer op. Alle
kinderen zijn gesetteld, de lessen
lopen, de leerkrachten zijn hard aan het
werk en u als ouders hebt misschien uw
rust weer terug gekregen zo na de
vakantie ;-). Ook wij als MR zijn alweer
volop bezig met onze eigen
werkzaamheden binnen de school.
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Al in de eerste weken na de vakantie
zijn wij als MR bij elkaar gekomen om
de plannen voor het nieuwe schooljaar
te bekijken en te bespreken. We
hebben het bijvoorbeeld gehad over het
jaarplan; het plan wat u als ouders voor
de zomervakantie ook hebt mogen in
zien. Maar ook hebben we gesproken
over onze eigen visie; hoe zien wij deze
school? En dan vooral hoe zien wij onze
rol als MR binnen deze school? Want wij
zijn immers voor o.a. u als ouders een
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spreekbuis richting bijvoorbeeld
directie.
Om dit allemaal nog duidelijker te
krijgen en voor ons als MR leden meer
kennis te vergaren zijn wij als voltallige
MR naar een MR cursus geweest in
Bergentheim.
Een zeer informatieve avond waar wij
veel hebben mogen leren over hoe wij
als MR u als ouders nog mooier en
beter kunnen vertegenwoordigen.

Julian (gr4)
Ineke Poel: Leerkracht groep 1-2
Annewieke Stoel: LKO
(leerkrachtondersteuner)

Nou schrijven we iedere keer over De
MR, maar misschien denkt u wel; wie is
nou eigenlijk die MR?
Daarom voor onder andere alle nieuwe
ouders even een kort voorstel rondje.
Micha Moes: Vader van Lucas(gr7) en
Collin(gr5)
Margreet Wiebols: Moeder van Roos
(gr2)
Iris Dijkman: Moeder van Lotte (gr8) en

Hebt u vragen of suggesties spreek ons
gerust aan of stuurt u ons een mail.
Onze ‘deur’ staat altijd voor u open!

Voorstellen
Hallo allemaal,
Veel van jullie zullen mij al hebben
gezien maar bij deze stel ik mij graag
wat beter voor.
Mijn naam is Niek Bos, ik ben 27 jaar
en ik ben getrouwd met Mandy. Samen
met onze kinderen Levi (3) en Nora (1)
wonen wij in Enschede. Mijn hobby's
zijn bord/kaartspellen spelen met
vrienden (het liefst onder het genot van
een speciaalbiertje), toetsenist in de
band Amaze, klussen en af toe gamen
op de laptop. Wij gaan met ons gezin
naar de GKV Enschede Zuid (Stadskerk
de Verbinding). Ik heb hiervoor 3 jaar
als gemeentebode van Losser gewerkt.
Voor mij is in het onderwijs werken dus
een hele nieuwe ervaring maar ik durf
na de eerste paar weken al te zeggen
dat ik het helemaal geweldig vind. Als
schoolassistent probeer ik zoveel
mogelijk de werkdruk mijn collega's te
verlagen door taken over te nemen die
tijdrovend zijn en waar je eigenlijk zo
min mogelijk mee bezig wil zijn als
leerkracht. Je kunt hierbij denken aan
repro-werk, ouders regelen voor
activiteiten,de telefoon aannemen enz.
Tevens ben ik contactpersoon van de
activiteitencommissie en ben ik niet
vies van een technisch klusje op z'n
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tijd. Ik werk elke ochtend van 08:00
t/m 11:45. (ik ben dus nog op zoek
naar een aanvullende baan voor
ongeveer 20 uur in de middagen). Ik
heb er ontzettend veel zin in en hoop
samen met het team, de kinderen en de
ouders er een mooi schooljaar van te
maken!

Hallo kinderen en ouders van
basisschool de Triangel,
Ik wil me als nieuwe stagiaire even aan
jullie voorstellen. Mijn naam is Jaëlle
Valk, ik ben 19 jaar oud en ik woon in
Daarle. Ik ben eerstejaars Pabo student
en studeer met veel plezier aan de Viaa
in Zwolle. Dit schooljaar zal ik elke
donderdag en vrijdag stagelopen op de
Triangel. Ik zal mijn stage beginnen in
groep 5-6 en ik zal ook in andere
groepen komen stagelopen. Ik vind het
wel een uitdaging voor de klas te staan.
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Maar ik weet zeker dat dat hier
helemaal goed gaat komen. Ik heb er in
ieder geval super veel zin in. En ik hoop
een heleboel van jullie te leren en een
heleboel met jullie te lachen.
Groetjes Jaëlle Valk

Beste ouder(s) / verzorger(s), ik zal me
even voorstellen,
Ik ben Mark Veurink, 23 jaar en woon
in het dorp Den Ham. Momenteel zit ik
in het tweede jaar van de PABO op de
Viaa in Zwolle. Ik volg deze studie als
versnelde 2-jarige deeltijdstudie. Dit
houdt in dat ik in twee jaar tijd de
studie volg waar normaal vier jaar voor
staat. Dit betekent dat ik in dit jaar
zowel het derde als het vierde jaar van
de reguliere PABO volg. Dit doe ik door
één dag in de week naar school te gaan
(op de donderdag) en één dag in de
week stage te lopen in groep 7/8 (op de
dinsdag).
Nu zult u wellicht denken ‘Is er een
route waarbij je binnen twee jaar voor
de klas kunt staan?’ Ja die is er. Deze
route kun je volgen indien je minimaal
een hbo-opleiding hebt afgerond. In
mijn geval was dat Commerciële
Economie – Sportmarketing. Na het
afronden van deze studie heb ik een
jaar gewerkt; eerst als verkoper bij
Scapino en later als commercieel
medewerker binnendienst op de

verkoopafdeling van Twentepoort
Logistiek. Omdat dit totaal niet beviel
heb ik besloten om ontslag te nemen en
totaal een andere richting op te gaan;
namelijk het onderwijs. Zo ben ik weer
in de schoolbanken beland en loop ik nu
dus stage op de Triangel.
Naast mijn opleiding werk ik één tot
twee dagen in de week op een
melkveehouderij in Den Ham. Op de
melkveehouderij houd ik me bezig met
allerlei werkzaamheden, van werken
met het vee tot een hele dag maaien op
het land. Hoeveel dagen ik werk is
afhankelijk van hoe druk ik ben met de
opleiding. De ene week kost me dat
ongeveer een dag aan
zelfstudie/voorbereiding en de andere
week twee dagen. Momenteel loop ik
dus één dag in de week stage, maar het
is de bedoeling dat ik vanaf januari drie
dagen in de week voor groep 7/8 kom
te staan. Hiervoor heb ik zelf gekozen
omdat ik graag meer ervaring op wil
doen.
Behalve werk en school heb ik gelukkig
ook nog tijd voor andere leuke dingen.
Ik vind het erg leuk om te sporten. Ik
zit op voetbal en speel in het achtste
team van VV Den Ham. Door de week
train ik regelmatig en op de zaterdag
ben ik ook de hele dag op de vereniging
te vinden. Eerst om mee te gaan als
vlagger/trainer van de JO15-2 (jeugd
onder 15 jaar) en daarna om zelf te
voetballen. Naast het voetbal geef ik
één keer in de twee weken leiding aan
de jeugdvereniging (16/17 jaar) van de
Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Den
Ham. Dit vind ik ook erg leuk om te
doen en het is daarnaast nog erg
leerzaam ook.
Tot zover mijn leven in grote lijnen.
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!

Inloopmorgen voor ouders
In november staan er inloopmorgens
voor ouders gepland. Deze zijn verdeeld
over 2 morgens, waarvan u er een kan
kiezen. Het is een morgen waarbij de
ouders welkom zijn. Voor niet
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schoolgaande kinderen wordt
vriendelijk verzocht om (evt onderling)
oppas te regelen om zo de rust in de
groepen te bewaren en alle aandacht is
zo voor het schoolgaande kind.
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Schoenendoosactie actie4kids

Dit jaar willen we meehelpen om veel
kinderen tijdens de feestdagen in
december te verrassen met een
versierde en gevulde schoenendoos. Uw
kind heeft hiervoor een folder
meegekregen. Hierin staat alle
informatie die u nodig heeft.
Ook kunt u informatie vinden op de
website www.actie4kids.nl.
De dozen gaan dit jaar naar Zambia,
Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië,
Oekraïne en vluchtelingenkampen op
Lesbos.
Kinderen die kerken in de Kristalkerk
mogen hun doos 7 november met
dankdag meenemen naar de kerk. Deze
avond hebben we daar om 19.00 uur
een dankdienst. Ook anderen kinderen
zijn daar van harte welkom. Ga je naar
deze dienst, neem dan je gevulde
schoenendoos daar naar toe.
Kinderen die niet kerken in de
Kristalkerk en ook niet naar deze dienst
gaan mogen de schoenendoos 6
november meenemen. Juf Poel neemt
deze dozen dan mee naar de kerk.

Let op: de envelop die aan bij de folder
zit hoeft NIET te worden gevuld
met €5. De dankdagcollecte in de
Kristalkerk is voor het vervoer van deze
dozen.

Agenda
maandag
woensdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Maandag
vrijdag
vrijdag
Dinsdag
donderdag
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22-vrijdag 26 oktober
7 november
20 november
22 november
30 november
5 december
20 december
21 december
`
24 dec-4 jan
7 januari
9 januari
22 januari
25 januari
1 februari
5 februari
7 februari

herfstvakantie
dankdag, inleveren schoenendoos actie4kids
inloop oudermorgen
inloop oudermorgen
triangelnieuws
sinterklaasfeest (info volgt tzt)
kerstviering (info volgt tzt)
triangelnieuws, ll 12.30 vrij!
kerstvakantie
start in het nieuwe jaar
opa en oma ochtend
studiemiddag, ll 12.15 vrij
triangelnieuws
rapport 1
kijkspraakavond
kijkspraakavond
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