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Jaar 2020 

Afgelopen maandag zijn we gestart in de hal met de jaaropening. We 
hopen met de kinderen er een goed en mooi jaar van te maken! Voor 
wie we nog niet ontmoet hebben: alle goeds voor in 2020 voor u en uw 
gezin!  

Via Parnassys heeft u het bericht ontvangen dat we als IKC team zeer 
onverwachts te maken hebben met het overlijden van collega Jeannette 
Klomp. Waar nodig zullen we de kinderen helpen bij het verdriet en hun 
vragen. Vanuit IKC Triangel plaatsen we een advertentie in de Lunterse 
krant en is er een afvaardiging aanwezig bij de afscheidsdienst zaterdag 
a.s. 

Korte terugblik kerstviering 

Wat hebben we genoten van de kinderen tijdens de geweldig mooie 
Kerstviering!  

De opbrengst van de Kerstcollecte “Je brengt de zon”  is 721,40 euro. 
Een ouder heeft te kennen gegeven het resterende bedrag voor de 
kerstbrodenactie te willen aanvullen. We danken u voor dit geweldige 
bedrag!  

Foto’s van de kerstviering heeft u ontvangen via Parro. Nogmaals dank 
aan ouder Femke Heuveling voor haar inzet, wat een prachtige beelden 
van uw kinderen! 

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

Parro 
 
Voor de vakantie hebben velen van u de enquête over Parro ingevuld. 
Dank daarvoor!  
 
Ouders en leerkrachten zijn zeer positief over het gebruik van Parro en 
dit heeft ons doen besluiten om door te gaan met Parro. Een aantal 
pluspunten volgens u zijn: 

Een kijkje in de klas via tekst/foto’s 
Makkelijk in gebruik 
Snellere communicatie 
Taken/huiswerk zien 
Alles overzichtelijk bij elkaar (t.o.v. mail) 
Zelf plannen wanneer berichten te lezen 
Parro wordt sneller gelezen dan mail 
Zelf inschrijven voor een oudergesprek 

 
Daarnaast zijn er wat verbeterpunten in de communicatie genoemd en 
deze proberen wij de komende tijd mee te nemen. U kunt hierbij denken 
aan het ook ontvangen van de Tingel via Parro. 
 
Nogmaals dank voor uw input. 
 
Hartelijke groet, 
 
Jonathan Hobbel 
ICT-coördinator 
————————————————————————————————————-- 
Tijden plusklas en wizkidz 
 
M.i.v. 7 januari zullen zowel de Plusklas als de Wizkidz gehouden worden 
van 8.30 tot 10.15. 
Dit heeft te maken met het feit dat de deelnemende kinderen op de 
middag de vakken als SEO, gym en WO e.d. altijd missen terwijl de 
vakken die dienen als criterium voor toelating, en dus de vakken die 
deze leerlingen goed beheersen, juist in de ochtend worden gegeven. 
 

Agenda met o.a. 
weeksluitingen 
 
 
Vrijdag 10 januari 2020 
geen weeksluiting  
 
Woensdag 15 januari 2020  
Luizencontrole  
 
Vrijdag 17 januari 2020 
08.30 uur groep 8 
11.45 uur groep 3b 
 
Vrijdag 24 januari 2020 
08.30 uur groep 5a 
11.45 uur groep 1/2c 
 
Zondag 26 januari 2020 
School/kerkdienst 
 
Vrijdag 31 januari 2020 
08.30 uur groep 7 
11.45 uur groep 4 
 
Open Dagen Triangel 
Maandag 3 tot en met vrijdag 
7 februari 2020. Iedere dag 
van 08.30 uur tot en met 
14.45 uur 
 
Vrijdag 7 februari 2020 
08.30 uur groep 6 
11.45 uur groep 1/2b 
 
Vrijdag 14 februari 2020 
08.30 uur groep 5b 
11.45 uur groep 3a 
 
Vrijdag 21 februari 2020 
Feestelijke 
voorjaarsweeksluiting Triangel 
got’s Talent 
 
Vrijdagmiddag 21 februari 
2020 om 14.45 uur start 
voorjaarsvakantie 
 
Bijlagen:  
 
 
Meegegeven: 
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De afgelopen maanden hebben we op “De Triangel” niet stil 

gezeten op taal- leesgebied.   

In oktober hebben we deelgenomen aan de Kinderboekenweek 

met als thema: Reis je mee.  

Iedere groep heeft op eigen wijze invulling gegeven aan dit 

thema. Ook was er voor iedere groep een leuk uitje of activiteit. 

De kleuters zijn samen met de peuters van Partou op bezoek 

geweest naar de bibliotheek van Lunteren. Lies Schenk heeft daar voorgelezen uit een 

mooi prentenboek.  

De groepen 3 en 4, en groep 7 en 8 kregen op school bezoek van de schrijver Bram 

Kasse. Hij vertelde op een leuke en enthousiaste manier over zijn werk als schrijver van 

kinderboeken. En uiteraard was er ook ruimte voor het beantwoorden van de vragen van 

de kinderen. 

In Cultura Ede hebben de groepen 5 en 6 gekeken naar de interactieve voorstelling:  

‘Alleen op de wereld’. Hier werden ze mee op reis genomen door Remi. Een aantal 

kinderen mochten zelfs meedoen in de voorstelling. 

Woensdag 13 oktober kwam Corine van Ruissen van Lunteren Geletterd een koffie uur 

verzorgen op school over het thema voorlezen aan kinderen. We kregen praktische tips 

over hoe je kan voorlezen en gingen terug in onze herinneringen aan voorlezen en gelezen 

boeken. 

In Lunteren is het percentage laaggeletterden bijna 1 op 10. Hierdoor lezen deze ouders 

niet voor, vinden zij het lastig om brieven van school te lezen, maken ze liever 

geen huiswerk met hun kinderen. Ook in hun beroep en dagelijks leven 

ondervinden zij hier veel last van. Toch is hier iets aan te doen. Taalhuis Ede is 

een landelijke stichting die samenwerkt met Lunteren geletterd. Zij kunnen 

samen met u als ouder kijken op welke wijze u hierbij geholpen kan worden.  

Bijvoorbeeld door thuis een online cursus te volgen, te werken met een maatje of extra 

ondersteuning.  Kent u iemand in uw omgeving of wilt u zelf hulp op dit gebied dan kunt u 

contact opnemen met Annelies Berk van Taalhuis Ede:  

aberk@cultura-ede.nl of 0612412014. Zij helpt u of een ander graag verder! 
 

De maand november stond in de groepen 7 en 8 altijd in het teken van de 

voorleeswedstrijd. In de klas lezen de kinderen voor uit een zelf gekozen boek. De twee 

winnaars van elke klas nemen het tegen elkaar op in de weeksluiting. Anaïs, Rogier, Silvia 

en Welmoed streden met elkaar om de titel voorleeskampioen van de Triangel. Na een 

zeer spannende strijd is Silvia als winnares van onze school gekozen. Zij mag onze school 

vertegenwoordigen. 

 

Tot slot wensen wij u allen alle goeds voor 2020 toe. 

 

Imke, Willemijn en Annemieke (werkgroep lezen) 

mailto:aberk@cultura-ede.nl

