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Agenda met o.a. 

weeksluitingen 

 

Let op wijzigingen bij de 

kleutergroepen!  

 

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 

 

Vrijdag 20 september 

08.30 uur groep 7 

11.45 uur groep 1/2a 

 

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  4 

 

Vrijdag 11 oktober 

08.30 uur groep 8 

11.45 uur groep  1/2c 

 

Vrijdag 18 oktober  

08.30 uur groep 5a 

11.45 uur groep 1/2b 

 

Herfstvakantie 21 tot en 

met 25 oktober 

 

Meegegeven:  

Borre boekje aan leerlingen 

groep 1 en 2 

 

Bijlagen: 

Formulier vanuit leerplicht 

met regels aanvragen extra 

verlof 

 

 

 

 

 

 
CNS De Triangel: voor 

leren met visie en zorg 

Informatieavond groep 1 t/m 7 

 

Wie:  voor de ouders van groep 1 t/m 7 

  (in ieder geval 1 ouder/verzorger per gezin) 

 

Wat:  kennismaking en informatieavond 

 

Waar:  19.15:  inloop hal 

  19.30:  opening directie 

  20.00:  start 1e ronde  

  20.45:  pauze in de hal   

  21.00:  start 2e ronde 

 

Wanneer: woensdagavond 18 september 

 

Hoe:  bij voorkeur op de fiets :) 
 

Beste ouders van de kinderen van de Triangel, 

Het kamp van groep 8 nadert met rasse schreden en de kinderen willen 

ook dit jaar graag weer een “kleedjesmarkt” organiseren. 

De opbrengst van de kleedjesmarkt gebruiken we om met de hele groep 

een keertje 'écht' uit eten te gaan op Ameland, en meestal is er geld 

voor een bijdrage aan een educatief uitstapje naar Amsterdam of Den 

Haag. 

Woensdag 18 september start de markt met allerlei lekkere hapjes en 

activiteiten om 11.30 uur. Bij goed weer lekker her en der op het plein, 

en anders voornamelijk in de hal en de gang. 

De prijsjes zijn klein en het zal een lunch zijn die vooral bestaat uit lek-

ker hapjes en drankjes en we nodigen alle kinderen van school en hun 

ouders en/of opa’s en oma’s uit om lekker te komen smikkelen. 

De afgelopen jaren is dit een groot succes gebleken; zó groot zelfs dat 

wij, als school, en mét de kinderen van groep 8, hebben besloten het 

bedrag dat wij niet nodig hebben voor hetgeen hierboven staat beschre-

ven, zullen overmaken naar een goed doel. Zo kunnen we “omzien naar 

elkaar” ook in groep 8, een extra betekenis geven. 

We hopen u/ jullie allemaal te zien, woensdag 18 september, vanaf 

11.30 uur! 

Vriendelijke groeten, 

Namens de kids van groep 8 

Else Jonkman en Wille Wildeman. 
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Is het belevingspad achter het speeltoestel u al opgevallen? 

Vanaf de zomervakantie hebben de kinderen de mogelijkheid om met blote 

voeten of met schoenen aan de verschillende materialen te ervaren van het 

belevingspad.  Met dank aan Wilma en Jaap Immink, ouders van Florian., voor 

het realiseren van dit belevingspad.  

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

Gezonde traktatie voor team Triangel 

In kader van de gezonde school willen wij u vragen de traktatie voor ons als 

team aan te passen zodat wij met de kinderen mee doen. Voorbeelden: cup a 

soup, theezakje, kaasstengel, fruit, blokje kaas/worst, graanreep, sultana, 

ontbijtkoek in plaats van chocola:) 

 

CNS De Triangel: voor leren met visie en zorg 


