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Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 27 november a.s. 

 

19.30 uur: Algemene Leden Vergadering  

20.15 uur: Interactieve theatervoorstelling ‘My life online’ (uitermate 

geschikt voor de ouders van leerlingen van groep 6, 7 en 8, maar 

vanzelfsprekend zijn alle ouders van harte uitgenodigd). 

 

Internet is overal en pubers brengen er veel tijd door. Naast alle 

voordelen die sociale media & internet bieden zijn er natuurlijk ook de 

risico’s. Hoe begeleid je je kind hierin, in deze snel veranderende tijd? 

Wat moet je als ouder eigenlijk allemaal weten? Moet je meer 

controleren, afspraken maken of juist meer praten? En wat zijn, niet te 

vergeten, de positieve kanten van internet & sociale media? 

  

Hoe ziet de avond eruit? 

De basis van de voorstelling bestaat uit herkenbare situaties. We laten 

de valkuilen zien die leiden tot misverstanden en conflicten. Tussentijds 

vragen we aan het publiek om tips: “wat zouden jullie doen?”. 

Vervolgens spelen we de aangedragen oplossingen terug in de scène. 

Daarnaast gaan we met ouders in gesprek. Wat was nu werkelijk het 

probleem? En wat zijn mogelijke oplossingen in dit soort situaties? De 

voorstellingen hebben veel vaart en humor waarin ouders kunnen 

meedenken, meepraten en meelachen! 

 

Agenda met o.a. 

weeksluitingen 

 

 

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 

 

Save the date 

ALV 27 november a.s. 

met optreden van komisch 

theatergezelschap DNL, 

echt avondje uit! :)  

 

Meegegeven:  

 

Bijlagen: 

 

 

 

 

 

CNS De Triangel: voor leren met visie en zorg 

door als school, gezin en kerk samen te werken 



 25-09-2019 Nummer 3 Oproep vrijwillige ouder/verzorger voor PR werkzaamheden 

Ouder Hans Kok heeft de afgelopen 7 jaren op vrijwillige basis ons geholpen met ontwerpen van 

kerstuitnodigingen, fruitkaart, advertentie Open Dagen enz. Nu zijn kinderen richting het 

Voortgezet Onderwijs zijn gegaan is hij hiermee gestopt. We hebben Hans in het zonnetje gezet 

tijdens de eindmusical groep 8. Nu zijn we op zoek naar een ouder/verzorger die ons wil helpen 

bij zaken rondom PR. Wilt u ons hierbij helpen? Loop even binnen bij Klazien van der Vlist of mail 

naar klazien@cnsdetriangel-lunteren.nl 

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

Groep 8 op Ameland 

Gisteren zijn de leerlingen van groep 8 met hun juffen en twee vaders goed aangekomen op 

Ameland! Ze hebben ons laten weten te genieten en hebben ondertussen een mooie 

strandwandeling gemaakt en bij de pizzeria gegeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Oproep gastbedrijven gezocht voor onze handige klussers! 

U heeft tijdens de informatieavond al iets gehoord en gezien over de start van onze klusklas voor 

kinderen uit groep 6/7/8 met ‘de gouden handjes’. Juist voor deze doelgroep vinden wij het 

belangrijk om in een vroeg stadium kennis te maken met de arbeidsmarkt. We willen deze 

kinderen laten ervaren welke verschillende beroepsgerichte mogelijkheden er zijn bij de overgang 

van basis- naar voortgezet onderwijs. Wat past bij hun interesses en kunnen?  

We zijn op zoek naar bedrijven waar ze een dagdeel bezig kunnen zijn met het werken aan 

eenvoudige praktische opdrachten. Te denken valt aan hout- en metaalbewerking, 

installatietechniek, groenvoorziening, verzorging en horeca. 

Heeft of kent u een bedrijf waar onze leerlingen welkom zijn, dan horen wij dat graag!  

Alvast hartelijk dank! 

Henriette Kas, Margriet van Hierden en 

Elsemarie van Asselt 

Werkgroep klusklas 

 

 

  

 

 


