Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
28
34
35

Datum
15 juli
25 augustus
29 augustus

___ 15 juli 2022
Activiteit
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Het team is op school. Telefonisch bereikbaar.
Eerste schooldag.

Afscheid juf Geralda
Juf Geralda heeft een jaar bij ons gewerkt. Samen met juf Nancy heeft ze les geeven aan de
kinderen van groep 1, 2 en 3. Na de zomervakantie gaat ze op SBO de Kampingerhof in
Oosterwolde werken. Ze wordt de hele week juf van een groep. Een mooie kans voor haar
om zich verder te ontwikkelen! We wensen haar heel veel succes en plezier op de
Kampingerhof.
Afscheid juf Jacqueline
Jacqueline de Ruiter was jarenlang hét gezicht van godsdienstonderwijs in Wolvega en
omstreken. Heel veel kinderen hebben genoten van haar godsdienstlessen. Op de Triade is
ze maar liefst 26 jaar godsdienst juf geweest. Ze heeft besloten dat het nu welletjes is
geweest en gaat genieten van haar vrije tijd.
We bedanken juf Jacqueline voor al haar fijne godsdienstlessen en hopen dat ze gaat
genieten van haar vrije tijd!
BSO Old Skool+
Vanaf 1 september komt Old Skool+ bij ons op de Triade. We zijn blij dat kinderen nu ook
gebruik kunnen maken van de gespecialiseerde kinderopvang van Old School+ in het
gebouw van de Triade. We kijken uit naar onze samenwerking!

Old Skool+ komt naar de Triade!
Zoals wij eerder bij jullie bekend hebben gemaakt start Old Skool+ dit jaar een tweede locatie bij
jullie op de Triade. De afgelopen jaren is Old Skool+ van gespecialiseerde kinderopvangorganisatie
verder doorgegroeid naar het bieden van specialistische jeugdhulp. We merken dat er steeds meer
kinderen bij komen en dat geeft aan dat wij het goed doen!
Dit betekent echter wel dat we op onze locatie op Old Skool aan de Willem Lodewijkstraat
onvoldoende ruimte hebben voor iedereen en zijn daarom op zoek gegaan naar een tweede locatie
in Wolvega, welke wij bij jullie in de Triade hebben gevonden. We starten per 1 september op
locatie Triade.
Natuurlijk is iedereen nieuwsgierig en daarom zullen wij 16 september een opening organiseren.

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
In principe is de school niet te bereiken tijdens de zomervakantie. Als het nodig is dan kunt u
een email sturen naar directie.detriade@comprix.nl. Dit mailadres wordt in de eerste en de
laatste week van de zomervakantie dagelijks gelezen.
Op donderdag 25 augustus is het team op school aanwezig. De school is deze dag
telefonisch bereikbaar.
Start nieuwe schooljaar
Op maandag 29 augustus start het schooljaar ’22-’23. Vanaf 8.15 kunnen de kinderen naar
hun eigen lokaal gaan. De juf of meester van uw kind heet uw kind welkom en er lig een
startopdracht klaar. Om 8.30 begint de eerste schooldag!

Fijne vakantie allemaal!!

