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AGENDA

Vrijdag 30 september
Afscheid meester Wim

Maandag 3 oktober
We openen de
Kinderboekenweek

17 t/m 21 oktober
Herfstvakantie

Wilt u meester Wim
deze week
gedag zeggen?

U vindt de meester
gewoonlijk voor en
na schooltijd voor

Meester Wim met pensioen
Aanstaande vrijdag is de laatste werkdag van meester Wim. De meester mag
gaan genieten van zijn pensioen. De leerlingen kennen meester Wim vooral
als remedial teacher. Waarbij hij één op één leerlingen begeleide. De meester
heeft zo’n 18 jaar gewerkt op de Triangel. Daarvoor was hij in diverse functies werkzaam op basisschool de Drie Linden. In zijn loopbaan heeft hij alle
jaargroepen gedraaid, heeft ook veel managementfuncties bekleed en was onder andere ook actief in coaching van leerkrachten en begeleiding van studenten. We gaan een meester kwijtraken met vakkennis en veel ervaring die
naast het begeleiden van leerlingen ook als vraagbaak kon functioneren voor
zijn collega’s. Bovendien missen we straks een fijne collega. We bedanken de
meester voor zijn inzet en toewijding aan de school. Natuurlijk wensen we
meester Wim toe dat hij geniet van zijn pensioen!

Anti-pestweek
Afgelopen week hebben we als school stilgestaan bij de landelijke week tegen
het pesten. We doen er als school alles aan om pestgedrag tegen te gaan en
wanneer het toch mocht voorkomen zo te handelen dat pestgedrag stopt.
Op school hebben wij een gedragsexpert en diverse vertrouwenspersonen
waar leerlingen terecht kunnen.
Pesten is iets wat verder gaat dan plagen en moet
worden gestopt. Tegenwoordig komt pesten ook
digitaal voor. Dus kan dit ook gewoon bij u thuis
gebeuren. Het is daarom belangrijk zicht te hebben
op het computer– en telefoongebruik van uw kind
(eren). De leerlingen van de hogere groepen hebben ook les gehad over cyberpesten en wat voor
nare gevolgen dit heeft.

zijn werkruimte.

kennismakingsgesprekken
Op 14 september heeft u kennis kunnen maken met de leerkracht(en) van uw
kind(eren). We zijn weer blij om te zien hoeveel ouders er op gesprek zijn
gekomen. We hopen dat er hierdoor een goed contact is tussen ouder en
groepsleerkracht en dat er, wanneer er iets thuis of op school mocht zijn,
makkelijk contact kan worden gelegd.

De Razende Reporters
anti-pesten
Van 19 tot 23 september was de Antipestweek. Maandag was het begonnen met een
creamiddag. Van elke klas waren er een
paar kinderen met een kleur. Groep 8
moest de kinderen van groep 1 en 2 ophalen. Daarna moest je naar het lokaal met
hetzelfde kleur als het kaartje dat je hebt
gekregen. Er waren twee verschillende
soorten knutsels: Een vriendschapsarmbandje maken voor iemand anders uit
je klas en een leuke vlag maken die te maken moest hebben met de Antipestweek. Dat vond iedereen super leuk. Voor de rest leerde de groepen acht hoe
je om kan gaan met cyberpesten. Cyberpesten is online pesten bijvoorbeeld
via social media. De laatste dag van de antipestweek, gingen we krijten op het
schoolplein. De kinderen moesten de kleuters helpen met leuke dingen
krijten. Aan het einde kregen we nog een ijsje.

Ik-eet-het-beter-week
Vanaf maandag 26 september tot vrijdag 30 september begint voor de
groepen 5, 6, 7 en 8 de week van de pauzehap. In
die week leren de kinderen hoe gezond het is om
te kiezen voor gezonde tussendoortjes. In deze
week hoeven de kinderen van de midden en bovenbouw geen tussendoortje mee te nemen want,
dat krijgen ze van school. Het is in ieder geval een
gezonde hele gezonde week.

