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Beste ouders en verzorgers, 

Maandag jl. zijn we als team met de kinderen enthousiast van start 

gegaan! We vinden het fijn dat we voor iedere groep een juf of meester 

hebben, die allemaal met passie voor de groep staan. Daarnaast hebben 

er mooie aanpassingen in en rond de school plaatsgevonden. Onder 

andere nieuw meubilair, stoere werkplekken, een belevingspad waar 

kinderen op blote voeten heerlijk overheen kunnen lopen, nieuw 

buitenspeelgoed, plaatsing van airco’s in een paar bovenbouwgroepen; 

echt veel om dankbaar voor te zijn!  

Het thema van dit schooljaar is; Ik wens je vrede! Tijdens de 

jaaropening hebben de kinderen onder andere kunnen kijken en 

luisteren naar het prentenboek; “Je bent een engel”. Het lied van de 

band Trinity: “Ik wens jou” is gezongen. Leerling Ian uit groep 5 heeft 

als eerste een button uit de complimentenmachine mogen draaien en 

Opa Bert de tweede. We willen dit jaar een vervolg geven aan iets te 

doen voor een ander. Iedere vrijdag tijdens de weeksluiting mogen 

enkele leerlingen die positief opgevallen zijn die week een button uit de 

complimentenmachine halen! Als afsluiting hebben Jurre en Jarno twee 

vredesduiven losgelaten op ons schoolplein. Ook u als ouders willen we 

betrekken bij dit thema, u hoort hier op de informatieavond meer over. 

Informatieavond groep 8 woensdagavond 11 september en voor de 

groepen 1 tot en met 7 op woensdagavond 18 september a.s. Als team 

willen we graag dat van ieder gezin er 1 ouder/verzorger aanwezig zal 

zijn! U hoort op deze avond belangrijke informatie hoe wij als team dit 

schooljaar uw kind(eren) lesgeven en hoe we met andere ontwikkelingen 

in de school bezig zijn.  

In de maanden september/oktober a.s. wordt er een nieuwe/actuele 

promotiefilm voor de school opgenomen om op de schoolwebsite te 

plaatsen. Mocht uw kind(eren) daar niet op worden vertoond, dan graag 

dit doorgeven per mail naar: klazien@cnsdetriangel-lunteren.nl voor 

vrijdag 13 september a.s. 

Namens het Triangelteam wensen wij u een heel goed en vredevol 

schooljaar toe!  

Elsemarie van Asselt en Klazien van der Vlist 

Agenda met o.a. 

weeksluitingen 

 

Vrijdag 6 september  

Gezamenlijke weeksluiting 

zonder ouders over het 

kaartsysteem/gedragsprotocol 

Triangel door Margriet, Else en 

Klazien 

 

Woensdag 11 september 

Informatieavond groep 8 

Tijdstip volgt z.s.m. 

 

Vrijdag 13 september  

08.30 uur groep 5a 

11.45 uur groep 3a 

 

Woensdagavond 18 

september 

Informatieavond groep 1 tot en 

met 7 

Tijdstip volgt z.s.m. 

 

Vrijdag 20 september 

08.30 uur groep 7 

11.45 uur groep 1/2b 

 

Vrijdag 27 september 

08.30 uur groep 5b 

11.45 uur groep 3b 

 

Vrijdag 4 oktober  

08.30 uur groep 6 

11.45 uur groep 1/2c 

 

Vrijdag 11 oktober 

08.30 uur groep 8 

11.45 uur groep 4 

 

Vrijdag 18 oktober  

08.30 uur groep 5a 

11.45 uur groep 1/2a 

 

Herfstvakantie 21 tot en 

met 25 oktober 

 

Meegegeven:  

Oudste kind gezin 

Schoolkalender 

 

Per kind de fruitkaart 

 

Bijlagen: 

Flyer Multisport 
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door als school, gezin en kerk samen te werken 
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Oproep ouders voor de luizencontrole 

 

Bij deze vraagt moeder Joanne Titaley drie ouders om de groep te komen assisteren bij de 

luizencontrole. Voor meer informatie en/of opgeven even mailen naar juf Annemieke; 

annemieke@cnsdetriangel-lunteren.nl   

——————————————————————————————————————————–———————— 

Schoolreisje 

 

Aan de ouders van groep 3 tot en met 7  

 

 

  

 

Het is bijna weer zover! Op maandag  16 september gaan we met groep 3 tot en met 7 op 

schoolreisje. Groep 3 en 4 gaan naar De Spelerij en groep 5 tot en met 7 naar Klimbos Ermelo. 

 

De groepen 3 en 4 vertrekken om 9.00 uur.  

De groepen 5 tot en met 7 vertrekken om 8.30 uur.  

Leerlingen van groep 5 tot en met 7 worden die dag om 8.00 uur op school verwacht 

zodat wij op tijd kunnen vertrekken. 

Alle groepen zijn rond 14.30 uur weer terug op school. 

 

1. De kinderen van groep 3 en 4 hoeven alleen eten en drinken mee te nemen voor de 

ochtendpauze. Lunch wordt verzorgd.  

2. De kinderen van groep 5 tot en met 7 moeten wel alles zelf meenemen. Eten en drinken voor 

de ochtendpauze en een lunchpakket meenemen!!  

3. De groepen 3 tot en met 7 wordt aangeraden om sportieve kleding te dragen en stevige dichte 

schoenen zijn verplicht. Ook moeten de meisjes met lang haar hun haar in een staart i.v.m. de 

veiligheid. 

3. De kinderen mogen geen zakgeld mee.  

4. Als uw kind reispilletjes en/of medicatie gebruikt, wilt u dit dan doorgeven  

en zo nodig meegeven aan de leerkracht van de groep van uw kind. 

 

We hopen op mooi weer en gaan ervan uit dat het een geweldige schoolreis gaat 

worden!! 

Wij hebben er in ieder geval zin in.  

 

Team CNS de Triangel 

 

—————————————————————————————————-—–———————————————-- 

Oud Lunterse Dag! 

Afgelopen weekend was het alweer de 41e Oud Lunterse Dag. 

Opnieuw hebben een aantal ouders een mooie kar gemaakt, zodat 

de kinderen van groep 3 weer konden schitteren tijdens de 

Reutemeteut. Dank voor jullie inzet! 
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Weer veilig naar school! 

De scholen zijn weer begonnen en ook dit jaar hopen we van harte, dat we allemaal weer ons 

beste beentje voor zetten om ervoor te zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen 

en er geen overlast wordt ervaren door de buurtbewoners. 

Graag uw aandacht voor onderstaande afspraken: 

 Ouders van de kinderen uit groep 1/2 worden bij 

het ophalen van hun kinderen met de fiets op het 

schoolplein verwacht. Deze kinderen gaan 5 

minuten voor de andere kinderen uit. 

 Met klem vragen wij u netjes te parkeren in de 

daarvoor bestemde vakken wanneer u de kinderen 

naar school brengt (Kerkhoflaan, Hulweg en 

Marskamp). 

 De parkeerplaats achter de school is echt alleen 

bestemd voor de medewerkers en buurtbewoners. Hier mag niet geparkeerd of gekeerd 

worden. 

 De tussenpaden van Hulweg naar pad langs Triangelplein zijn uitsluitend bestemd voor 

de buurtbewoners. Niet even uw kinderen over deze paadjes naar school sturen.  

 Wanneer u dichtbij school woont, graag lopend uw kinderen naar school brengen/sturen. 

Verder heeft de fiets echt onze voorkeur. 

Wensen vanuit de buurtbewoners delen we hierbij ook graag met u: 

 Niet voor inritten en garageboxen parkeren a.u.b. 

 Spreek elkaar aan op ongewenst parkeergedrag. 

 Als iemand herhaaldelijk fout parkeert, is afgesproken dat kenteken wordt doorgegeven 

aan de wijkagent. Deze neemt dan contact met diegene op. 

Laten we met elkaar zorgen voor een veilige situatie voor onze kinderen! 

———————————————————————————————————————————————- 

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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