Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
10
11
11
12
13
14
15/16

Datum
7 t/m 11 maart
14 t/m 18 maart
17 maart
23 maart
1 april
6 april
15 t/m 18 april

___4 maart 2022
Activiteit
ZIEN vragenlijsten groep 5 t/m 8
Projectweek Gezond gedrag: ‘Wandelen voor water’
Sponsorwandeling voor water
Open dag
Verrassing: voorstelling voor de hele school.
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Goede Vrijdag en Pasen

Projectweek ‘Wandelen voor water’

Van 14 t/m 18 maart is de projectweek. We werken dit jaar met het lesprogramma 'Wandelen
voor Water', waarin we actief aan de slag gaan met het thema water.
Verschillende onderwerpen komen voorbij, zoals:
• Waarom is water zo belangrijk?
• Hoe komen we in Nederland eigenlijk aan water?
• Hoe zit dat in landen zoals Oeganda?
• Wat is klimaatsverandering?
• Waarom is zuinig omgaan met water zo belangrijk?
Tijdens het project zamelen we geld in voor het goede doel door middel van een
sponsorloop. De sponsorloop is een wandeling van 6 kilometer. We gaan op
donderdagmorgen 17 maart met de hele school wandelen.
Lezen met het ladekastje van de Bibliotheek in groep 4 en 5
De kinderen van groep 4 en 5 hebben een tas vol mooie boeken te leen gekregen van de
bibliotheek. Er hoort een ladekastje bij met in elk laatje voorwerpen die bij één van de
boeken horen. Zo wordt voorlezen en zelf lezen nog leuker!
Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober heeft Pricilla de voorleeswedstrijd op de Triade
gewonnen. Ze is uitgenodigd voor de vervolgrondes op 22 maart. Om daaraan mee te
mogen doen, heeft ze een filmpje moeten maken waarin ze zichzelf voorstelt.
Op 22 maart gaan haar ouders en meester Jan mee om haar aan te moedigen.
We wensen haar heel veel succes!!!
Ouderbijdrage
We vragen jaarlijks een ouderbijdrage van u van €25,-.
Van de ouderbijdrage worden verschillende activiteiten betaald, zoals het Sinterklaasfeest,
het Kerstfeest, de projectweek, de sportdag, enzovoort.
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken naar bankrekeningnummer
NL51RABO0114177643 ten name van Oudervereniging, onder vermelding van de naam
van uw kind.

Schoolvoetbaltoernooi

Dit jaar gaat het schoolvoetbaltoernooi gelukkig weer door. De Triade doet op woensdag 6
april met een gemengd 8-tal mee. Het toernooi wordt in Wolvega of Noordwolde gehouden.
Juf Klaske regelt alles wat hiermee te maken heeft.
ZIEN vragenlijsten
Met de ZIEN vragenlijsten onderzoeken we wat de leerkrachten en de kinderen van de
sociale veiligheid op de Triade vinden. Het gaat om de veiligheidsbeleving, het welbevinden
en de pestbeleving. Alle leerkrachten vullen de vragenlijst voor hun groep in. De kinderen
vanaf groep 5 vullen zelf ook een vragenlijst in. Dit gebeurt twee keer per jaar. De uitkomsten
bespreken we in het team. De inspectie voor het onderwijs krijgt de uitkomsten ook. Als ze
vragen hebben over de uitkomsten, dan maken ze een afspraak met de school en het
bestuur van Comprix.
Corona en zelftesten
Gelukkig zijn veel maatregelen niet meer nodig. Omdat er nog wel sprake is van
besmettingen, vragen u nog steeds om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te
houden en bij twijfel uw kind thuis te houden en/of een zelftest te doen. Na een positieve
zelftest blijft een kind 5 dagen thuis. Als een kind na die 5 dagen tenminste 24 uur geen
klachten meer heeft gehad, dan is hij/zij weer van harte welkom op school.
Groep 6 t/m 8 krijgt wekelijks 2 zelftesten mee naar huis. Als u uw jongere kind(eren) wilt
testen, dan kunt u hiervoor ook testen krijgen op school.

