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Jerusalema challenge 

Beste ouders en verzorgers, 

Vanmiddag doen wij als school de Jerusalema challenge. Gisteren is 

er al met veel enthousiasme geoefend onder de bezielende leiding 

van Nicolijn Zieleman! Ontzettend genieten van de kinderen, die in 

deze toch best lastige tijd, weer eens lekker uit hun dak mogen gaan 

(en het team erbij!).  

Deze swingende gospel uit Zuid-Afrika is inmiddels het troostlied van 

zorgmedewerkers wereldwijd. In navolging van het zorgpersoneel, 

steken wij d.m.v. onze dans hen, maar ook het onderwijspersoneel 

een hart onder de riem. 

De gospel met Zoeloe-tekst gaat de wereld rond en iedereen zingt 

mee. Jerusalema ikhaya lami, Ngilondoloze, Uhambe nami, 

Zungangishiyi lana... Dat betekent zoveel als 'Jeruzalem, mijn thuis, 

red me en ga met me mee, laat me hier niet achter'. De boodschap: 

Jeruzalem is een stad voor alle religies die troost biedt aan alle 

mensen.  Troost en hoop, iets positiefs in deze tijd.  

We kunnen ons voorstellen dat u graag mee had gedaan… of in ieder 
geval snel het resultaat wilt bekijken. Onze cameraman Maarten en 
ouder van onze school, Bas van Maanen, doen hun uiterste best om 
zaterdag in de loop van de dag de film online te zetten. U kunt de 
film dan vinden via de volgende link:   

www.vimeo.com/explainitvideo/jerusalema 

 

Op 28 oktober start de Week van de Pleegzorg. 

Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen 

gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in de maand. Voor 

deze kinderen wordt een plek in een pleeggezin gezocht, zo dicht bij 

huis als mogelijk, waar ze zich thuis voelen en zichzelf mogen zijn. 

Voor kortere of langere tijd. 

Pleegouders zijn hard nodig. In alle soorten en maten. Voor 

kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende 

vormen van pleegzorg.  

Voor elk kind zoeken we het pleeggezin dat het beste bij hem of haar 

past. Denk niet bij voorbaat dat jij niet geschikt zal zijn! Wil je er 

meer over weten en ontdekken wat jij voor een kind en zijn gezin 

kunt betekenen? Bezoek dan onze digitale informatieavond. Zie ook 

bijlage! 

Datum: dinsdag 3 november 2020  

Tijd: 19:30  uur tot 21:30 uur 

Locatie: Online!  

 

Agenda  
 
Bijlagen:  
Informatie over onderzoek 
kinderfysiotherapeut met 
daarbij het 
toestemmingsformulier 
 
Informatie digitale avond 
pleegzorg  
 
Meegegeven: 
- 
 
 
Reminder m.b.t. fiets 
 
Graag medewerking om waar 
mogelijk uw kind(eren) en 
uzelf met de fiets naar school 
te komen. Alvast dank voor uw 
medewerking! 
 
 
RIVM adviseert 1 1/2 meter 
afstand te houden van 
elkaar bij brengen en halen 
van uw kind(eren), graag hier 
allemaal rekening mee houden, 
waarvoor dank!  
Namens een aantal bezorgde 
ouders en team Triangel  
 
 
AVG-reminder 

Wanneer u foto’s ontvangt via 
Parro, willen we u met klem 
vragen deze niet te delen op 
social media. Dit in verband 
met de AVG wet.  

http://www.vimeo.com/explainitvideo/jerusalema
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Onderzoek kinderfysiotherapeut  

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de Triangel, 

 

Ik ben Jeanette van de Meent, kinderfysiotherapeut i.o. en werkzaam bij Therapeutisch Centrum 
Lunteren. Wij komen ook op de Triangel voor begeleiding van kinderen die dat nodig hebben. 

In opdracht van Avans+ en de Universiteit Groningen wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de 
motorische vaardigheden en fitheid bij kinderen per regio bekeken. Wij willen uw kind graag uitnodigen 
om mee te doen aan het onderzoek. Ook als uw kind al in behandeling is of in het verleden is geweest 
vragen we om deelname. 

In bijgevoegde bijlage wordt de opzet van het onderzoek uitgelegd en is er een toestemmingsformulier 
van deelname toegevoegd. Deze kunt u bij toestemming ingevuld terugsturen naar 
Jeanette_vandemeent@hotmail.com 

Voor wat betreft het coronavirus houden we ons ten alle tijden aan de maatregelen vanuit het RIVM en 
de directie van de Triangel. 

Alvast bedankt!  

 

Met vriendelijke groet, 

Jeanette van de Meent, kinderfysiotherapeut i.o. 

Therapeutisch Centrum Lunteren 

 

  

Wecycle en sparen van doppen 

Bij de entree staan twee dozen voor sparen van klein elektrische apparaten. Van thuis, via familie en/

of vrienden kunt u dit de komende weken inleveren op school. 

Ook gaan we verder met het sparen van plastic doppen, deze kunnen in de ton bij de ingang worden 

ingeleverd (niet in plastic zakjes). Het doel van deze actie is om extra geld bij elkaar te krijgen voor de 

opleiding van assistentiehonden.  
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