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Start EU-schoolfruit, op woensdag, donderdag en vrijdag

Op zoek naar nieuwe ouders Medezeggenschapsraad
We zijn op zoek naar ouders die in de Medezeggenschapsraad (MR) van de Triade willen.
De MR komt 6 tot 8 keer per jaar samen. Er worden allerlei zaken besproken die met de
ontwikkelingen op school te maken hebben. De MR geeft adviezen en er zijn een aantal
onderwerpen waar ze instemming moet verlenen, bijvoorbeeld als de schooltijden veranderd
worden. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. Zo worden de standpunten en
zienswijzen van zowel de leerkrachten als de ouders serieus genomen.
Omdat de Triade geen Oudervereniging heeft, is een belangrijke taak van de ouders in de
MR om de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage te controleren.
Op dit moment is de MR druk met de plannen voor het vernieuwen van het plein.
Voor meer informatie kunt u via school contact opnemen met Jörgen Kleinheerenbrink,
Jacob Woudstra of Haron van der Velde.
De vergadering van de Medezeggenschapsraad is een week uitgesteld naar dinsdag 27
oktober.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €25,- per leerling.
De bijdrage wordt gebruikt voor leuke activiteiten en feesten zoals het Sinterklaasfeest, het
Kerstfeest, de Sportdag en de Projectweek.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL51RABO0114177643 ten name
van de Oudervereniging van de Triade onder vermelding van de naam en de groep van uw
kind.
Uitslag Voorleeswedstrijd
Na een spannende strijd is uitgeroepen tot voorleeskampioen van de Triade 2020:

Mirthe Klarenbeek uit groep 6
Onze vertegenwoordiger in de volgende voorleesronde is:

Jayden de Bruin uit groep 8
Rabo cheque voor het plein
Vanmiddag heeft Jörgen Kleinheerenbrink namens de MR onder toeziend oog van de
Leerlingenraad een cheque in ontvangst genomen van €7000 van de Rabobank voor de
vernieuwing van het plein. We zijn hier heel erg blij mee! Dit bedrag komt bij het andere
ingezamelde geld.
De plannen voor het plein zien er al goed uit. Er moeten nog een paar zaken besproken
worden, maar dan kunnen we beginnen!
Binnenkort hoort u van ons bij welke taken we uw hulp kunnen gebruiken!

Prima lessen tegen pesten
Een belangrijk onderdeel van de Prima aanpak is het uitleggen van de begrippen plagen en
pesten.

Tijdens de lessen worden de rollen benoemd; de gepeste, de pester, de meeloper, de
verdediger en de buitenstaander. Daarnaast worden de negatieve gevolgen van pesten met
kinderen besproken. De kinderen gaan aan de hand van voorbeeld situaties die getoond
worden op filmpjes die speciaal zijn ontwikkeld voor deze aanpak met elkaar in gesprek. In
de onderbouw wordt dit met behulp van verhalen, die passen bij jonge kinderen
aangeboden.
Corona
Op de scholen van Comprix zijn op dit moment een aantal collega’s van ons positief getest.
Gelukkig is hier op de Triade nog geen sprake van. Comprix heeft het protocol wel weer
aangescherpt. De bestaande maatregelen blijven van kracht!
Wat is er vanaf volgende week anders?
• Volwassenen die op school komen dragen in de gangen een mondkapje. Als ze op
hun plek zitten dan mag het mondkapje af. Dit geldt nog niet voor het personeel.
• De lessen van mensen die op verschillende scholen komen gaan de komende vier
weken niet door. Voor ons betekent dit dat de HVO/GVO lessen in groep 7 en 8 niet
doorgaan. Ook de muzieklessen die volgende week zouden beginnen, gaan op dit
moment niet door.
• Stagiaires mogen nog steeds komen. We verwachten dat ze zich ook buiten school
aan de maatregelen houden.
• Activiteiten van buurtsportwerk gaan niet door. Gelukkig mag meester Frits als
vakleerkracht gym de gymlessen blijven verzorgen.
• We doen geen uitstapjes en excursies met de kinderen.
Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 3 november ontbijten we met zijn allen op school.
1. Liever langer in bed? Maak het ontbijt dan 's avonds en

bewaar het in de koelkast.
2. Niet altijd zin in hetzelfde? Wissel lekker af tussen brood en
yoghurt met fruit.
3. Zoet en toch gezond? Beleg brood eens met aardbeien of
plakjes kiwi en banaan.
4. In kleine stapjes gezonder? Verruil je witte boterham voor 'n bruine of bruin voor
volkoren.

5. Fris aan het ontbijt? Iedereen kikkert op van frisse tomaatjes of schijfjes
komkommer.
Op de website www.schoolontbijt.nl is van alles te vinden over dit onderwerp!
Schoolfruit
Vanaf woensdag 11 november krijgen we 20 weken lang schoolfruit.
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen alle kinderen fruit op school.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u informatie over ons beleid ten aanzien van groente en
fruit.
Verkeer bij de school
Het toegangshek van de school is aan een smal straatje. Bij
het in- en uitgaan van de school is het daar druk. Daarom is
er vorig jaar en schoolzone ingesteld, om te zorgen dat er
geen auto’s langsrijden bij het in- en uitgaan van de kinderen.
Op alle toegangswegen is dit te lezen in de bestrating. Ook
staan er door een leerling ontworpen borden bij.
We verwachten dat de kinderen die met de auto gebracht
worden, buiten de schoolzone afscheid nemen van hun
ouders.
Andere mensen kunnen we helaas niet verbieden om hier langs te rijden. Om ze toch te
ontmoedigen zijn er een aantal ouders bereid om pionnen aan het begin en het eind van het
straatje te zetten. Fijn dat er meegedacht wordt!
Ouders die hun kind met de fiets brengen en halen vragen we om zo snel mogelijk weer te
vertrekken. Dit is belangrijk om Corona besmettingen te voorkomen, maar ook voor de
overzichtelijkheid van het verkeer.

