Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
39
40/41
40
42
45

Datum
1 oktober
6 t/m 17 oktober
8 oktober
16 t/m 24 okt
12 november

24 september 2021
Activiteit
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Leerlingenraad
Herfstvakantie
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.

Nieuwe inrichting
Een tijdje geleden hebben we toestemming van Comprix gekregen
om nieuwe meubels aan te schaffen voor de lokalen. Marjan de
Boer regelt alles wat met de schoolgebouwen te maken heeft bij
Comprix. Zij heeft met ons de mogelijkheden besproken en naar
onze wensen geluisterd. De tekeningen en foto’s zien er mooi uit.
De eerste bestellingen zijn inmiddels gedaan en het lijkt erop dat de
nieuwe meubels rond de herfstvakantie geleverd worden. De oude
spullen moeten dan allemaal weg zijn. U begrijpt dat er werk aan de
winkel is voor ons de komende tijd!
Als alles klaar is dan nodigen we u graag uit om het te komen
bewonderen.
Afwezigheid Tineke Schepers
In de herfstvakantie krijg ik een nieuwe knie. Dit wordt de hoogste tijd, want kinderen
beginnen mijn ‘gewaggel’ al na te doen…
Als alles goed gaat dan ben ik 6 weken niet op school. Daarna kan ik in principe weer
autorijden en zal ik er weer zijn.
Waarschijnlijk zult u weinig van mijn afwezigheid merken. U kunt al uw vragen natuurlijk
gewoon aan de leerkracht van uw kind stellen. Als er toch andere zaken spelen dan is
Yvonne van Dijk aanwezig als aanspreekpunt. Yvonne is als intern begeleider bekend met
alles wat er speelt op school en een bekend gezicht voor iedereen. Ze is tijdens mijn
afwezigheid op maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de Triade.
Ateliers
Door Corona hebben we vorig jaar geen Ateliers gehad. Dit schooljaar gaan we weer aan de
slag. Op donderdagmiddag worden er allerlei handenarbeid opdrachten aangeboden door
het team. Kinderen mogen kiezen wat ze willen doen en worden ingedeeld in gemengde
groepen. We hebben weer zin in de gezellige en creatieve donderdagmiddagen!

Stagiaires
We hebben op dit moment vijf stagiaires op school:
Nenne doet de opleiding tot onderwijsassistent. Hij liep vorig jaar stage in groep 6/7 en is dit
jaar op woensdag en donderdag in groep 1/3 te vinden.
Ceandra doet de opleiding tot onderwijsassistent. Ze loopt stage op woensdag en donderdag
in groep 4/5.
Lars doet de opleiding tot onderwijsassistent. Hij loopt op maandag en dinsdag stage in
groep 6/7.
Merijn doet vanuit het praktijkonderwijs externe stages gericht op werk. Hij doet allerlei
klussen in de school op woensdag en donderdag.
Qamar komt ook vanuit het praktijkonderwijs voor haar eerste externe stage gericht op werk.
Vanaf 8 oktober doet ze op vrijdag allerlei klussen in groep 1/3.
Corona
Gelukkig zijn de maatregelen vanaf 20 september weer versoepeld. Dat neemt niet weg dat
we een ‘uitbraak’ op de Triade natuurlijk willen voorkomen.
Daarom verwachten we dat u uw kind thuishoudt als er sprake is van klachten die bij Corona
horen. De nieuwste Beslisboom is bijgevoegd.
Als er sprake is van een besmetting met Corona, dan graag op school melden. We
overleggen dan met de GGD en volgen hun adviezen op ten aanzien van quarantaine.
Jantje Beton van 15 t/m 29 september

De eerste enveloppen komen al binnen. Dat is fijn, want met de opbrengst van de loterij
gaan we weer verder met de plannen voor een mooi schoolplein. De envelop met de
machtigingen kunnen tót 6 oktober ingeleverd worden.
Succes met de verkoop!

