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___ 23 juni 2022

Datum
24 juni
29 juni t/m 1 juli
27 juni t/m 8 juli
6 juli
7 juli
12 juli
13 juli
15 juli

Activiteit
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Schoolkamp groep 8
Rapportgesprekken
Schoolreis groep 5/6
Schoolreis groep 1/2/3. Schoolreis groep 6/7
Afscheid van de schoolverlaters
Meesters en juffen feestdag
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Schooljaar 22-23
We nemen aan het eind van het schooljaar afscheid van juf Geralda, omdat ze een volledige
baan krijgt op de Kampingerhof in Oosterwolde. Juf Yvonne komt voor vier dagen op de
Triade terug. Op dinsdag en donderdag doet ze haar werk als intern begeleider (IB) en op
maandag en vrijdag staat ze voor de klas. Juf Klaske blijft op maandag de Rots & Water
lessen aan alle groepen geven. Op vrijdag gaat ze deze lessen ook op de Kampingerhof
geven.
Het komende schooljaar hebben we een andere organisatie dan dit jaar.
’s Ochtends werken we in vijf groepen en ’s middags in vier groepen. We vinden dat de
kinderen op deze manier goed les kunnen krijgen, passend bij hun leeftijd. ’s Ochtends leren
de kinderen vooral lezen, rekenen, taal en schrijven. ’s Middags is er een extra leesmoment
en worden lessen als wereldoriëntatie, handenarbeid, tekenen en muziek gegeven. Na wat
gepuzzel hebben we het plan rond gekregen. Het ziet er als volgt uit:
Ochtend
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Middag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 en 2
Juf Nancy
Juf Nancy
Juf Diana
Juf Diana
Juf Diana

Groep 3 en 4
Juf Danielle
Juf Tineke
Juf Danielle
Juf Tineke
Juf Danielle

Groep 1, 2 en 3
Juf Nancy
Juf Nancy
Juf Diana
Juf Diana
Juf Diana

Groep 5 en 6
Juf Yvonne
Meester Jacob
Meester Jacob
Meester Jacob
Meester Jacob

Groep 4,5 en 6
Juf Yvonne
Meester Jacob
Meester Jacob
Meester Jacob
Meester Jacob

Groep 7
Juf Haron
Juf Haron
Juf Haron
Juf Haron
Juf Yvonne

Groep 7
Juf Haron
Juf Haron
Juf Haron
Juf Haron
Juf Yvonne

Groep 8
Meester Jan
Meester Jan
Meester Jan
Meester Jan
Meester Jan

Groep 8
Meester Jan
Meester Jan
Meester Jan
Meester Jan
Meester Jan

In de bijlage vindt u het overzicht van alle mensen die op de Triade werken en hun
werkdagen. Ook vindt u alvast de planning met onder andere de vakanties en de vrije dagen
voor het schooljaar 22-23.

Rapportgesprekken
Van 27 juni tot en met 8 juli vinden de rapportgesprekken plaats. Tijdens de gesprekken
worden de ontwikkelingen van uw kind besproken. Dit gebeurt aan de hand van het
ontwikkelingsperspectief (OPP). U hoort dan ook in welke groep uw kind volgend schooljaar
zit. U wordt door de leerkracht van uw kind uitgenodigd voor het rapportgesprek. Vanaf
groep 6 is uw kind hierbij van harte welkom.
Schoolreizen
• Groep 1, 2 en 3 gaan naar Monkey Town in Wolvega
kosten €20,• Groep 4/5 gaan naar Sybrandy’s speelpark in Oudemirdum
kosten €20,• Groep 6 en 7* gaan naar De jongens van outdoor in Appelscha
kosten €30,• Groep 8 gaat drie dagen op kamp naar Appelscha
kosten €70,*Dit gaat om alle kinderen van groep 7, dus de kinderen van juf Haron en meester Jan.
Verdere informatie over de schoolreisjes en het schoolkamp krijgt u van de leerkrachten.
Hoe gaan we het regelen?
Meester Jan en juf Klaske gaan met groep 8 op kamp naar Appelscha. De kinderen van
Groep 7 die bij meester Jan in de klas zitten, krijgen les van de juffen en meesters die op
school blijven. Op vrijdag 1 juli is juf Haron aanwezig om haar klas, groep 6/7, les te geven.
De begeleiding van de schoolreis van groep 6 en 7 wordt gedaan door meester Jan, juf
Haron, juf Klaske, juf Joke, juf Danielle en meester Klaas.
De kinderen van groep 8 zijn die dag gewoon op school.
Op 7 juli gaan de kinderen van groep1, 2 en 3 met juf Geralda en juf Nancy naar Monkey
Town in Wolvega.
In eerdere nieuwsbrieven stond een andere locatie. Juf Tineke heeft niet goed opgelet
waardoor het fout is gegaan. Excuses hiervoor!!
De kinderen van groep 4 en 5 gaan een dagje eerder, op woensdag 6 juli op schoolreis.
Meester Jacob, juf Diana, meester Klaas en juf Ceandra gaan mee.
Uitgebreide informatie over de schoolreizen en het kamp krijgt u van de juffen en meesters.
Helaas geen ANWB Verkeersplein
De afgelopen weken is door bijna 300 scholen gestreden om een ANWB Verkeersplein. En
werden er 100.000 stemmen uitgebracht! Vorige week heeft de Adviescommissie van het
ANWB Fonds de inzendingen besproken en daarbij is er gekeken naar het aantal stemmen
en de motivatie van de school. Uit de inzendingen is in iedere provincie één winnaar
gekozen. Helaas zit de Triade hier niet bij.

