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Een goed en gezond 2021 gewenst! 

Een nieuw jaar ligt voor ons, maar wat een gek begin… We starten met 
een landelijke lockdown i.p.v. met een nieuwjaarsinloop met overheerlijke 
Kniepertjes. De meeste kinderen zijn thuis aan het werk en de 
leerkrachten geven online les. Ook voor u als ouders/verzorgers weer een 
pittige tijd waarbij werk en begeleiding van de kinderen gecombineerd 
moet worden. We doen er als team erg ons best voor om de kinderen 
instructie te geven, zowel in de grote groep als in kleinere 
instructiegroepen. We hopen van harte dat de maatregelen vanuit de 
overheid het gewenste effect hebben en we z.s.m. weer ‘gewoon’ 
onderwijs mogen verzorgen! 

 

Ouderbijdrage 

In november jl hebben we een Parro berichtje uitgedaan met de vraag of u 
de vrijwillige ouderbijdrage zou willen overmaken op de rekening van 
school. De eerste kosten zijn alweer gemaakt, denk bijvoorbeeld aan de 
sinterklaascadeautjes/lootjesgeld, uitnodigingen, kaarsen en 
benodigdheden voor de Kerstviering. Hartelijk dank aan alle ouders die het 
bedrag voor hun kind(eren) al betaald hebben. Voor de andere ouders/
verzorgers brengen we het hierbij graag nog een keer onder de aandacht.  

Om alle activiteiten weer te bekostigen ontvangen wij de vrijwillige 
ouderbijdrage van 27,50 euro per kind graag op bankrekening NL74 RABO 
0337 4103 13 t.n.v. C.N.S. DE TRIANGEL.  

Alvast onze hartelijke dank! 

 

Noodopvang 

Tijdens de lockdown regelen wij onder schooltijd weer noodopvang voor 
kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. De groep 
kinderen voor de noodopvang is ook op onze school flink toegenomen. We 
zetten alle zeilen bij om dit goed te laten verlopen. Alle 
onderbouwcollega’s en onderwijsassistenten vangen de kinderen op, zodat 
de andere leerkrachten zich kunnen bezig houden met het 
afstandsonderwijs. Om goed overzicht te houden, vragen we u met klem 
om wanneer dit voor u van toepassing is, uw kind(eren) hiervoor per mail 
op te geven: klazien@cnsdetriangel-lunteren.nl. U dient middels een 
werkgeversverklaring aan te tonen dat u werkzaam bent in een vitale 
sector. Op deze manier houden we ook ruimte voor opvang van kinderen 
in een kwetsbare situatie.  

 

Vanuit de GGD 

Beste ouders/ verzorgers, 

Landelijk geldt er een lockdown en zijn de scholen gesloten. Het 
coronavirus en de coronamaatregelen hebben veel invloed op kinderen en 
gezinnen. De structuur valt weg, jullie hebben minder contact en 
misschien zorgen over je gezondheid.  Op www.groeigids.nl en www.nji.nl/
coronavirus is veel informatie over dit onderwerp te vinden en kunt u ook 
chatten. U kunt ook contact met ons opnemen om met u mee te denken.  
Dit kan door te mailen naar ggd@vggm.nl of te bellen tussen 9.00-17.00 
uur naar 088-355 6000. 

Hartelijke groet, team Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Midden  
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