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Beste ouders en verzorgers, 

We naderen alweer de herfstvakantie… De ‘Gouden Weken’, zoals we die noemen 

aan het begin van het schooljaar, zitten er bijna op. De groepen zijn weer gewend 

aan een nieuwe leerkracht, ander lokaal en de bovenbouw aan het prachtige 

nieuwe meubilair. Ook is de filmploeg al 1 dag in de school geweest en ze geven 

aan dat ze al mooie opnamen hebben kunnen maken. Donderdag volgt 

opnamedag 2. We zijn benieuwd naar het resultaat straks!  

Voor nu een fijne week gewenst met morgen een vrije dag voor de kinderen. Als 

team gaan wij op deze studiedag in gesprek over het bouwen aan een vreedzame 

cultuur en over onze professionele identiteit. Het middagprogramma staat in het 

teken van Geef me de Vijf. We gaan dan een kijkje nemen op de Vogelhorst in 

Barneveld, een speciale basisschool, die ook deze methodiek hanteren.  

————————————————————————————————————— 

Nieuwe samenstelling MR 

Met een compleet vernieuwde MR, leek het ons handig om ons aan u voor te 

stellen. De MR bestaat op dit moment uit drie ouders; Marie-Anne de Bruijn, Jos 

van Prooijen en Suzanne Koole. Zij zijn vanaf dit schooljaar ons MR-team komen 

versterken en zullen eventuele punten die bij u als ouders leven inbrengen in de 

vergaderingen. Mocht u goede tips, ideeën of op- en aanmerkingen hebben ten 

bate van de hele school, spreekt u gerust een van hen even aan of mail naar 

mr@cnsdetriangel-lunteren.nl. 

Behalve de oudergeleding, heeft de MR ook een leerkrachtgeleding. Deze bestaat 

uit juf Miranda (groep 4), juf Harriët (klus/plusklas, RT) en juf Willemijn (groep 7).  

Samen vergaderen wij als MR zes keer per jaar. De eerste vergadering hebben we 

reeds gehad op 30 september jl. De volgende vergaderingen zijn gepland in week 

45, 51, 7, 13 en 25. Tijdens deze vergaderingen bespreken we punten die spelen 

(zoals de Sinterklaasviering, inrichting schoolplein, opgestelde protocollen etc.). 

Hierin heeft de MR een adviserende rol.  

We hebben allemaal de wens om als MR zichtbaar te worden in de school, zodat 

we de brug worden tussen school en ouders. 

Vriendelijke groeten, 

De MR 

————————————————————————————————————— 

Oproep! 

Woensdag 30 oktober is er weer  luizencontrole op school. De werkgroep zou het 
heel erg fijn vinden als een paar ouders extra zich zouden opgeven om zo nu en 
dan te helpen met de luizencontrole. Vele handen maken licht werk! 

Graag aanmelden bij juf Annemieke 

annemieke@cnsdetriangel-lunteren.nl  

Agenda met o.a. 

weeksluitingen 

 

Vrijdag 18 oktober  

08.30 uur groep 5a 

11.45 uur groep 1/2b 

 

Vrijdag, 1 november 

08.30 uur groep 7 

11.45 uur groep 3a 

 

Vrijdag, 8 november 

08.30 uur groep 5b 

11.45 uur groep 1/2a 

 

Vrijdag15 november 

08.30 uur groep 6 

11.45 uur groep 3b 

 

Vrijdag, 22 november 

08.30 uur groep 8 

11.45 uur groep 4 

 

Vrijdag, 29 november 

08.30 uur groep 5a 

11.45 uur groep 1/2c 

 

Vrijdag 6 december geen 

weeksluiting vanwege 

Sinterklaasfeest op 5 

december. 

 

Vrijdag, 13 december 

08.30 uur groep 5b 

11.45 uur groep 3a 

 

Vrijdag, 20 december geen 

weeksluiting i.v.m. Kerstfeest 

op donderdagavond, 19 

december. 

 

Reminder vanuit de 

schoolkalender: 

Wo, 16 oktober studiedag; 

alle kinderen vrij! 

 

Herfstvakantie 21 tot en 

met 25 oktober 

 

Save the date 

ALV 27 november a.s. 

met optreden van 

theatergezelschap DNL, 

echt avondje uit! :)  

 

Bijlagen: ouderapp PARRO! 
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Onze studenten stellen zich voor…! 

 

Mijn naam is Pauline Heutink. Ik ben 19 jaar oud en woon in Ede. In mijn vrije tijd hou ik 

ervan om creatief bezig te zijn of om lekker buiten te zijn. Ik ben derdejaars pabo-student 

aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Dit schooljaar zal ik op De Triangel stagelopen in 

groep 4. Ik zal elke donderdag en vrijdag in de groep aanwezig zijn. Ik kijk uit naar de 

komende tijd en hoop veel te kunnen leren! 

Groeten, Pauline Heutink 

 

Hai! Mijn naam is Jasper, ik ben 23 jaar oud en woon in Ede. Dit jaar kom ik op 

donderdag en vrijdag stage lopen in groep 5 bij juf Gerdiene en meester Jonathan. Ik 

vind het leuk om in mijn vrije tijd te sporten en zal daarom ook veel actieve werkvormen 

gaan toepassen in mijn lessen.  

 

Ik ben Elise van Zaanen, 21 jaar, en loop dit jaar stage in groep 7. 
Mijn opleiding tot leraar basisonderwijs volg ik aan de CHE en ik 
zit in mijn 3e leerjaar. 
Ik kom uit Den Haag, maar woon nu op kamers in Ede en heb het 
hier erg naar mijn zin. 
Als het mooi weer is en het waait dan ben ik graag op het strand 
om te golfsurfen of voor het maken van een wandeling. Verder 

vind ik het erg leuk om te knutselen en een spelletje te spelen.  
Ik zie er erg naar uit om samen met juf Willemijn en de kinderen van groep 7 er een 
leuk, gezellig en leerzaam jaar van te mogen maken. 
 
 
—————————————————————————————————————————————————— 
Actie Tsjernobylkinderen 
 
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen, 

We doen deze oproep nog een keer omdat we merken dat het project bij een hoop ouders/kinderen in een 
vergeethoekje is gekomen. Er is nog weinig tot geen geld ingeleverd in de klassen. Als team vinden wij het heel 
belangrijk dat onze kinderen zich leren in te zetten voor de ander! Mocht een heitje voor een karweitje niet 
lukken dan hopen wij heel erg op een bijdrage van uw kant om deze actie voor de Tsjernobylkinderen te doen 
slagen. Doet u ook mee? Inleveren liefst voor vrijdag 25 oktober. 

Alvast onze hartelijke dank! 

Team Triangel 
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Informatieavond 16 oktober Stichting TKL (Tsjernobyl Kinderen Lunteren) 
 
VIERDE GROEP WIT-RUSSISCHE KINDEREN KOMT NAAR LUNTEREN   
Op dit moment is de St. Tsjernobylkinderen Lunteren weer actief bezig met de voorbereidingen voor de komst 
van een groep kinderen uit het Tsjernobyl-rampgebied. In de periode van 29 februari tot 20 april 2019 hoopt 
deze groep van ongeveer 25 kinderen in Lunterse gastgezinnen te verblijven. We hopen als werkgroep dat het 
net zo’n onvergetelijke tijd voor de kinderen mag worden als dat bij de vorige 3 groepen is geweest.  
 
GASTGEZINNEN 
De stichting is op zoek naar Christelijke gastgezinnen, waar een warme en veilige plek te vinden is, die voor het 
kind de uitvalsbasis zal zijn tijdens zijn of haar verblijf in Lunteren. Voor deze vierde groep kinderen die naar 
Lunteren toekomen zien wij graag deelname van gastgezinnen vanuit de eerste 3 projecten en nieuwe 
gastgezinnen die deze ervaring op willen gaan doen. 
  
INFORMATIEAVOND   
Op D.V. woensdag 16 oktober zal er een informatieavond georganiseerd worden. Deze avond vindt plaats in 
Basisschool De Bron. Vanaf 19.45 u. bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee. Rond 20.00 uur 
zullen we van start gaan met het programma. Deze avond is er de mogelijkheid om aan te melden als gastgezin.  
Voor meer informatie over “weer gastgezin worden” kunt u een email sturen naar 
gastgezin@tsjernobylkinderenlunteren.nl.   
 
Wij zien u graag op de informatieavond op woensdag 16 oktober!  
 
Stichting Tsjernobyl Kinderen Lunteren 
—————————————————————————————————————————————————— 
Projectplan “De Notaris en zijn appel” voor groep 6 

Educatie project met Muziek- en Theatrale vorming over Lunters Erfgoed  

Initiator Stichting Beleef Lunteren  

  

Groep 6 gaat starten met het educatie project: ‘De Notaris en zijn appel’. 

De Koepelcommissie van het Luntersche Buurtbosch gaat samen met theatermaker en musicus Ali Hendriksen 

van Stichting Beleef Lunteren het educatieprogramma verzorgen voor de basisscholen, waarbij bijzondere 

momenten worden belicht en een lijn wordt getrokken van verleden naar heden met kunst en cultuur als rode 

draad, waarbij het werk van de notaris veelvuldig belicht wordt en de orale geschiedenis wordt herhaald en 

vastgelegd.  

  

Daarnaast starten in week 44 de muziekeducatielessen georganiseerd door Stichting Beleef Lunteren in groep 

6.  Er wordt aandacht geschonken aan de diverse onderwerpen: Muzieklessen o.l.v. zangdocent Ali Hendriksen 

van Stichting Beleef Lunteren i.s.m. Muziekvereniging Kunst na Arbeid voor het zelf componeren, instuderen en 

uitvoeren op diverse instrumenten van een Notarislied, een natuurimpressie klankstuk met gebruik van 

notenschrift en/of grafische partituur.  Deze muziekstukken worden geïntegreerd in de theatervoorstelling. 

Groep 6 krijgt 10 lessen van 45 minuten. 

Ter voorbereiding op deze lessen zal groep 6 op maandag 28 september geluidsopnames gaan maken in het 

Lunterse bos. 

 


