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Welkom terug!  

Wat fijn om alle kinderen weer te mogen verwelkomen in de school! U 

als ouders zult voorlopig nog wat op afstand moeten blijven… het is 

niet anders. We hopen natuurlijk dat later dit schooljaar er weer meer 

bewegingsvrijheid komt. Voor nu zijn we redelijk tevreden over het 

brengen/halen van de kinderen. Wat ons opvalt is, dat met name 

ouders bij de kleutergroepen en de groepen 3, onvoldoende afstand 

houden van elkaar en te lang blijven staan. Het is echt van belang dat 

u vlot doorloopt en het plein weer verlaat. We zullen u daar ook 

vriendelijk, maar met klem op wijzen om de 

veiligheid zo goed als kan te waarborgen. 

Maandag jl. zijn we gestart met een 

jaaropening in twee bouwen n.a.v. het 

verhaal van de terugkeer van de verloren 

zoon. We hebben gesproken over de 

verschillende rollen die je kunt hebben, over 

de grote liefde van de Vader voor zijn 

kinderen en over vergeving.  

We zijn lekker gestart met elkaar. Er heerst 

rust en er hangt een goede sfeer in de 

school. We merken dat de kinderen blij zijn 

met het feit dat ze weer naar school mogen! 

Ook onze vier nieuwe collega’s geven aan zich welkom te voelen en 

het naar hun zin te hebben. Fijn! We verwachten eind van dit 

schooljaar onze 300e leerling te mogen verwelkomen… wie o wie zal 

dat worden?! We willen u vragen om kleine broertjes/zusjes ook al 

aan te melden op de Triangel, zodat wij inzicht hebben in de groei en 

hierop kunnen anticiperen. 

De collega’s zijn bezig in de groepen met de zogenoemde ‘gouden 

weken’. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer 

helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en 

de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed 

pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het 

jaar plezier van! 

Als directie zijn we met de MR en het bestuur ons aan het 

voorbereiden op inspectiebezoek, dat gepland staat op 22 en 29 

september a.s.  

Wat nog leuk is om te laten weten, is 

dat twee van onze ‘oude digiborden’ 

verscheept zijn naar Wit-Rusland en nu 

hangen te pronken op de school in 

Tereblichy. Daar zijn ze reuze blij, dat 

ze nu les kunnen geven m.b.v. dit 

digitale lesmiddel!  

De informatieavonden zullen dit jaar op 
een andere manier plaatsvinden. U hoort hier z.s.m. meer over via 
Parro.  

Hartelijke groet, Klazien van der Vlist en Elsemarie van Asselt 

Directie  

Agenda  
 
Bijlagen:  
 
Vanuit het CJG: 

Voorlichtingsavond voor 

ouders: Je kind beter in 

balans - Omgaan met 

somberheid, angst en 

depressie bij kinderen  

 
 
 
Meegegeven: 
Schoolkalenders 
 
 
 
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  
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De nieuwe logopediste stelt zich voor 

Dag allemaal,  

Ik ben Chaymae en ik kom uit Ede. Sinds september 2020 werk ik als all-round logopedist bij 
logopediepraktijk de Taalreis.   

Vanaf 3 september ben ik logopedist bij De Triangel. Hier ben ik op de maandagen en donderdagen te 
vinden.  

Mijn affiniteit binnen de behandelingen ligt bij het onderzoeken en behandelen van de taal-
spraakontwikkeling van kinderen.  

Mijn hobby’s zijn wandelen in de natuur, uit eten met vrienden/familie en het decoreren van 
hennafeesten. Wie weet tot ziens bij Taalreis!  

Groetjes, Chaymae 

 

Weer veilig naar school en wensen vanuit de buurtbewoners 

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 gaan.  
We doen ons best de verkeersstromen zoveel mogelijk te reguleren, echter zal het toch twee keer per 
dag drukker zijn rondom de school. We vragen u met klem om ook rekening te houden met de 
buurtbewoners die, net als wij, een bijzonder recht hebben om van het zijpad langs de school gebruik 
te maken.  
 

Graag uw aandacht voor onderstaande afspraken: 

 Ouders van de kinderen uit groep 1/2 lopen vooraan het schoolplein op, leveren hun kind af bij 

de buitendeur van het lokaal en lopen direct door via het achterhek er weer 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! 
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Vanuit de ANWB: Weer naar school! 

 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  

10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op 

de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u  

dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  

 

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen 

kinderen  controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  

 

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima 

oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet 

anders.  

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd 

vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  

 

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het 

verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, 

verkeersdeelnemers.  

 

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije 

tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader 

volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen 

te vergroten.  

 

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een 

bron van gevaar.  

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet 

persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 

 


