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Opening Kinderboekenweek ‘En toen’
De Kinderboekenweek is afgelopen woensdag op het plein van de Triade geopend met het
lied en de dans En Toen? Van Kinderen voor Kinderen. Daarna volgde een ren- en zoekspel.
De kinderen moesten zorgen dat alle plaatjes uit de geschiedenis in het bakje van het juiste
tijdperk kwamen te liggen. Daarna heeft elke groep een woordspin over een tijdperk
gemaakt.
Er zijn heel veel spannende leesboeken op school te vinden over het onderwerp ‘En Toen?’.
Dat wordt lekker lezen de komende tijd!!
Vrijdag 2 oktober komt Klaasje Herder van de bibliotheek in alle klassen vertellen over mooie
boeken.
Voorleeswedstrijd
De kinderen vanaf groep 3 mogen meedoen met de voorleeswedstrijd op de Triade. Er wordt
al druk geoefend in de verschillende groepen. Volgende week zijn de voorrondes in de eigen
klas. De winnaars strijden vrijdagmiddag 9 oktober voor de titel ‘Voorleeskampioen van de
Triade’. De jury bestaat die middag uit juf Afke, meester Frits en Klaasje Herder van de
bibliotheek.
Prima lessen tegen pesten
Na de herfstvakantie worden in alle groepen zes weken lang de lessen van de Prima-aanpak
gegeven. De Prima-aanpak is een bewezen goede aanpak om pestproblematiek op school
aan te pakken. Dit is het derde jaar dat we er mee werken.
De lessen richten zich op de sfeer in de groep, weerbaarheid van kinderen en sociale
vaardigheden. Dit gebeurt met behulp van filmpjes, oefeningen, rollenspellen en puzzels.
Omdat de lessen in alle groepen gedaan worden, krijgen kinderen steeds meer
vaardigheden om op een goede manier met elkaar om te gaan.
Naast de Prima-aanpak, worden het hele jaar door Leerpunten aangeboden en krijgen de
kinderen één keer in de week les in Rots & Water oefeningen.
Zo hopen we de kans op pestproblemen bij ons op school steeds kleiner te maken.
De kinderen van groep 6 t/m 8 vullen de Pestmeter in. Hiermee kunnen we onderzoeken hoe
de pestbeleving van de kinderen is.
Oproep ouders voor in de projectgroep PLEIN
We zijn op zoek naar handige ouders met goede ideeën om met het plein aan de slag te
gaan. Lijkt het u leuk om mee te helpen? Geef dit dan door aan ons!

Corona
De maatregelen zijn deze week weer strenger geworden. Wat houdt dit in voor de
maatregelen op de Triade?
De maatregelen die er zijn, blijven bestaan.
• De kinderen komen per groep op school en vertrekken ook per groep.
• Ze worden door één volwassene gebracht, die bij het hek afscheid neemt en daarna
vertrekt. Ook het halen gebeurt door één persoon, die zo kort mogelijk bij school staat
te wachten.
• De kinderen wassen hun handen bij het naar binnen gaan, na de pauzes, voor het
eten en bij het naar huis gaan.
• In alle klassen is desinfecterende gel aanwezig.
• De groepen hebben gescheiden pauzes.
• De toiletten en deurklinken worden onder schooltijd extra schoongemaakt.
• Een gesprek met de leerkracht gebeurt bij voorkeur telefonisch.
• Een gesprek kan ook op school plaatsvinden. Dit gebeurt op afspraak en na
schooltijd. U komt binnen door de hoofdingang, waar de handen gedesinfecteerd
worden. Tijdens het gesprek wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand.
Wel of niet naar school? (RIVM)
Kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* moeten thuisblijven als:
• Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden (tenzij het
ernstig ziek is, neem dan altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze
klachten minimaal 24 uur over zijn.
• Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe
coronavirus en het kind klachten heeft die passen bij COVID-19.
• Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook
koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon
een negatieve testuitslag heeft.
• Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe
coronavirus.
Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij
bovenstaande punten van toepassing zijn.
De nieuwste Beslisboom Verkouden Kinderen is toegevoegd.
En verder…
• Stagiaires, vakleerkrachten, onderzoekers en hulpverleners zijn welkom op school als
dit nodig is, mits ze geen klachten hebben en zich houden aan onze maatregelen.
• We maken op dit moment geen uitstapjes buiten de school waar vervoer bij nodig is.

