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Beste ouders en verzorgers, 

Voor de herfstvakantie heeft het team van de Triangel een studiedag gehad. We 

hebben ons beziggehouden met het werken aan onze professionele identiteit, 

werken aan een cultuur van vrede en ‘s middags heeft er een uitwisseling 

plaatsgevonden met het team van SBO De Vogelhorst.  

Vanuit het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei worden we als scholen 

gestimuleerd kennis te delen met andere (speciale) scholen. Ook wij hebben 

daarover nagedacht. Zoals u weet zijn we als team geschoold in de Geef-me-de-

5 aanpak. Deze aanpak biedt veel structuur, geeft rust en biedt visuele 

ondersteuning. Ook het team van SBO De Vogelhorst heeft zich geschoold in 

deze aanpak. Het doel van deze middag was van elkaar leren. We hebben 

gekeken hoe zij de lokalen en werkruimtes hebben ingericht en hoe zij b.v. de 

dagindeling visueel maken en extra 

structuur bieden. Het viel ons op dat het 

rustig was qua aankleding in de lokalen, 

veel overzicht, weinig prikkels en 

mogelijkheden tot het bieden van 

maatwerk. Het was een inspirerende en 

goede ontmoeting. In het voorjaar brengt 

het team van SBO De Vogelhorst een 

bezoek op onze school.  

 

Onderwijs en lerarentekort 

In het afgelopen weekend was het onderwijs weer volop in het nieuws. 

Goed dat partijen met elkaar het gesprek aangaan en dat er weer in onderwijs 
geïnvesteerd gaat worden! 

Helaas heeft het onderwijs in de afgelopen 30 jaar, niet de aandacht en gelden 
gekregen die nodig waren om passend onderwijs te verzorgen en tevens 

voldoende jonge mensen enthousiast te maken voor ons vak. Nu zitten we dus 
met een flink lerarentekort. Dit is niet in een korte tijd op te lossen. Fijn dat er in 
de afgelopen jaren geld is geïnvesteerd en dat dit nu opnieuw gaat plaatsvinden. 
Dit betekent niet dat het lerarentekort daarmee van de baan is of op zeer kort 
termijn wordt opgelost. Het betekent wel dat het belang wordt gezien van 
kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen! 

Naar ons idee is het belangrijk dat het geld dat wij als schoolbestuur ontvangen 

hebben, weloverwogen wordt ingezet ten behoeve van onze leerlingen, 
professionalisering en waardering voor leerkrachten met daarbij werkdruk 
verlaging en dus werkplezier. Op deze manier wordt er op de Triangel al jaren 
bestuurd. Wij zijn blij met de gesprekken die nu gaande zijn en vinden dat, als 

er afgelopen vrijdagavond een woord wordt gegeven vanuit de diverse 
onderwijsbonden om niet te gaan staken, je dat ook niet moet doen. Dat wil niet 

zeggen dat wij niet achter het pleidooi staan om eindelijk van onderwijs 
topprioriteit te maken! Ook wij moeten alle zeilen bijzetten wanneer er iemand 
ziek is en vervanging is alleen te vinden binnen ons eigen team. Wanneer dit 
niet lukt zijn ook wij genoodzaakt een groep naar huis te gaan sturen of onder te 
verdelen.  

Voor het onderwijs hopen wij dat jonge mensen weer enthousiast gaan kiezen 
voor de PABO en dus het mooie en waardevolle beroep van leerkracht.   

Hartelijke groet, 

Elsemarie van Asselt en Klazien van der Vlist 

Agenda met o.a. 

weeksluitingen 

 

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. 

 

 

Save the date 

ALV 27 november a.s. 

met optreden van 

theatergezelschap DNL, 

echt avondje uit! :) en 

tonen van de onderwijsfilm 

Triangel 

 

Bijlagen:  

 

Flyer talentplus extra 

Flyer schooldammen 

 

 

 

 

 



 07-11-2019 Nummer 5 

Week van respect en bezoek rabbijn Soetendorp en wethouder Meijer 

Als directie hebben wij deze week twee lessen gegeven over vrede in combinatie met uitleg over het 

Palestijns—Israëlisch conflict aan de leerlingen van de groepen 7 & 8. Dit ter voorbereiding van de komst van 

rabbijn Awraham Soetendorp en wethouder van onderwijs gemeente Ede, Leon Meijer. Deze beide leiders 

zetten zich in voor vrede, hetzij in de wereld of gemeente Ede. Volgende week woensdag krijgen de kinderen 

hun verhaal te horen en de kans om vragen aan hen te stellen. Vervolgens gaan we als team ook met hen in 

gesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Beste ouders/verzorgers, 

Op onze school vinden we leesonderwijs 

belangrijk. We doen dagelijks ons best de 

leesvaardigheid van uw kind te verbeteren. Uw 

hulp is daarbij onmisbaar.  

Hoe u uw kind op een leuke en zinvolle manier 

kunt helpen, willen we graag toelichten tijdens een koffieochtend met als thema:    

Voorlezen aan uw Kind 

Op deze koffieochtend is Corine van Ruissen (Lunteren Geletterd) onze gast. Zij vertelt over het 

belang van voorlezen en lezen voor de ontwikkeling van uw kind. Bovendien wil Corine graag met 

u en ons in gesprek over de leerzame en gezellige momenten tijdens het voorlezen. Ook gaat ze 

in op andere dingen die u kunt doen om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren.   

We nodigen u graag uit bij deze koffieochtend aanwezig te zijn. Voor koffie, thee en iets lekkers 

wordt gezorgd. Alle ouders zijn van harte welkom! Ook voor de oudere groepen is deze ochtend 

interessant.  

Locatie: Teamkamer of centrale hal “CNS De Triangel” 

Datum: Woensdag 13 november 2019 

Tijdstip: 8.30 – 9.30 uur 

 

We hopen u daar te ontmoeten! 

Annemieke Bokkers taal- en leesspecialist “CNS De Triangel” 

Corine van Ruissen Project-organisator Lunteren Geletterd 
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Vanuit de luizenwerkgroep 

Wij vragen uw medewerking om op de dag van controle a.u.b. geen moeilijke creatie kapsels te 

maken bij uw kind(eren). We moeten bij twijfel alles uit elkaar halen waardoor de kinderen 

onzeker worden. Bij de controles zijn er met name luizen geconstateerd in de onderbouwgroepen.  

Hartelijke groet, 

Juf Annemieke en ouder Joanne Titaley 

 

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

 

Stichting Tsjernobyl Kinderen Lunteren is nog op zoek naar 10 gastgezinnen. 
 
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. 
  
Voor meer informatie over “gastgezin worden” kunt u een email sturen naar 
gastgezin@tsjernobylkinderenlunteren.nl.   
 
Stichting Tsjernobyl Kinderen Lunteren 
 
 
Opbrengst Project Tsjernobylkinderen  
In de afgelopen weken hebben de kinderen hun best gedaan om geld te verdienen door het doen van klusjes 
en/of geld op te halen bij buren en bekenden. Met name de kinderen uit de groepen 6 & 7 willen we enorm 
bedanken voor hun inzet! Daarnaast hadden we nog een potje met geld van kleedjesmarkten groep 8 van de 
afgelopen jaren en gezonde schoollunch zodat we het mooie bedrag van bijna 2.600 euro konden geven aan 
penningmeester John Veldhuisen van Stichting Tsjernobylkinderen Lunteren. Dank voor uw medewerking!  

 


