d.d.
Agenda: 2 februari 2018
5 februari
14 februari
19 t/m 22 februari
24 t/m 4 maart
7 maart
10 maart
21 maart
28 maart
30 maart t/m 2 april
3 april

Studiedag Team, alle leerlingen zijn vrij!
Estafette staking. De school is gesloten.
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Studiedag Comprix. Alle kinderen zijn vrij!
Klussen op het plein. NL Doet
Open dag scholen Comprix
Grote rekendag
Paasvakantie
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij!

Estafette staking in het basisonderwijs
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen is De Triade op
woensdag 14 februari gesloten in verband met de
estafette-staking in het basisonderwijs.
Op die dag zal er een manifestatie plaatsvinden op het
Suikerunie terrein in Groningen die we bezoeken.

De gezonde pauzehap
De Triade is een Gezonde School.
Op maandag en dinsdag zijn de zogenaamde
‘gruitdagen’. In de ochtendpauze eet iedereen groente
of fruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen fruit van school. Wilt u uw kind toch iets
anders meegeven, dan verwachten we dat dit een
gezonde pauzehap is. Zoals een boterham of
rijstwafels. Koekjes en snoep geven we weer mee naar
huis.
Herinnering verkeersonderzoek De Triade
In samenspraak met Veilig Verkeer Nederland doet De
Triade mee aan het project ‘De verkeersveilige
schoolomgeving’.
Hiervoor willen we graag dat u, als ouders een enquête
invult. Dit kan via de volgende link:

https://nl.surveymonkey.com/r/SBO_De_Triade_Wolvega
Uit de enquête halen we de knelpunten, waar we mee
aan het werk kunnen. Het is dus belangrijk dat zo veel
mogelijk mensen de enquête invullen!
Rapportgesprekken
In de week van 19 februari vinden de
rapportgesprekken plaats. U ontvangt in de week van
5 februari een uitnodiging voor deze gesprekken via de
leerkracht van uw kind.
De ouders van de schoolverlaters voeren een
adviesgesprek met de leerkrachten. Ook hiervoor
ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht van uw
kind

Verjaardagen Februari
1 – Dylan Kersten
15 - Humu Barrie
16 - Stan Kleinheerenbrink
20 - Damian Boonstra
10 maart Klussen op het plein
De MR heeft De Triade ingeschreven voor
NL Doet. We gaan op zaterdag 10 maart
samen aan de slag met het opknappen van
het plein. Houd die datum dus vrij in uw
agenda, want…vele handen maken licht werk.
Informatie volgt zo spoedig mogelijk!
Tip voor ouders!
‘De aanpak bij autisme’ is een compleet
vernieuwde lezing van Colette de Bruin en
sluit aan op de lezing ‘Dit is autisme’ en het
gelijknamige boek. Tijdens een avondvullend
programma gaat Colette de Bruin in op de
praktische aanpak bij autisme. Door eerst te
kijken naar oorzaak leer je autisme begrijpen,
net als het gedrag dat hierbij hoort. Met
herkenbare voorbeelden en praktische
oplossingen geeft de Bruin je tijdens deze
lezing concrete tips voor de omgang met
iemand met autisme. Zo ga je tijdens deze
avond van probleem naar oplossing. Een
lezing voor iedereen die dagelijks omgaat met
iemand met autisme is dit een eye-opener
met tools die je daarna direct kunt inzetten.
Geef me de 5
Colette de Bruin is bekend van Geef me de 5,
een praktische methodiek
voor het omgaan met mensen
met autisme. Informatie is te
vinden op de website
www.geefmede5.nl
Waar?
‘De Nieuwe Kolk’ Assen: 15
mei 2018, van 19.00-21.30
‘Bethelkerk’ Drachten: 12 juni 2018
van 19.00-21.30

Aanwezigheid Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
5 februari ‘18
6 februari ‘18
7 februari ‘18
De Triade
De Kampingerhof Afwezig
12 februari ‘18
De Triade

13 februari ‘18
De Kampingerhof

14 februari ‘18
Staking

19 februari ‘18
De Triade

20 februari ‘18
De Kampingerhof
Middag afwezig

21 februari ‘18
De Kampingerhof

Donderdag
8 februari ‘18
De Triade

Vrijdag
9 februari ‘18
De Kampingerhof

15 februari ‘18
De Kampingerhof
Middag afwezig
22 februari ‘18
De Triade

16 februari ‘18
De Triade
23 februari ‘18
De Kampingerhof

