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Feestelijke voorjaarsweeksluiting  
 

Op vrijdag 21 februari  a.s. is het weer zover; de feestelijke voorjaarsweeksluiting 

met dit jaar als thema: ‘Triangel’s got talent’. 

Misschien kunt u ook de kinderen enthousiasmeren om een leuk optreden te 
bedenken.  

Dit mag van alles zijn. Denk aan: zingen, dansen, acrobatiek, goochelen etc. Het 
mag zowel een individuele act zijn als een groepsact. 

De voorrondes zullen in de klas plaatsvinden. 

Per klas gaat één act  door naar de grote finale op vrijdag 21 februari om 10.30 
uur. De ouders van deze finalisten zijn welkom om te komen kijken! 

We kijken er nu al naar uit. Succes met oefenen kinderen! 

Namens het team,  

Noortje & Wille  

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

 

 

Steun Vrijwillige Brandweer Lunteren door geven van bon 
Ede Doet!! 

 

 

De Vrijwillige Brandweer van Lunteren bestaat dit jaar 200 jaar! De 

vrijwilligers staan 24/7 klaar voor ons mooie dorp Lunteren. Graag willen 

zij dit jubileum vieren, dit gaat plaatsvinden op zaterdag 23 mei 2020. 

Een feestje vieren kost geld en daarom vragen wij eenmalig uw 

medewerking, we hopen dat u uw Ede Doet bon, die in week 13 in uw 

brievenbus valt, geeft aan Vrijwillige brandweer Lunteren!! Alvast onze 

dank!  

Als tegenprestatie willen wij het volgende doen:  

- Op een vooraf afgesproken datum in week 14 willen wij met de 

Brandweerauto’s naar uw school komen om in brandweerkleding per 

groep persoonlijk de bonnen op te halen en de leerlingen te bedanken.  

- Voor de onderbouw nemen wij als bedankje voor iedere leerling een 

kleurplaat en een brandweerhelm mee.  

- Voor de bovenbouw vervangen we de kleurplaat voor een bouwplaat 

en de brandweerhelm voor een pet / cap met de tekst 200 Jaar 

Brandweer Lunteren. 

Namens vrijwillige brandweer Lunteren, 

Jelis Budding 

 

Agenda met o.a. 
weeksluitingen 
 
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 
 
Vrijdag 6 maart 2020 
08.30 uur groep 5a 
11.45 uur groep 1/2c 
 
Vrijdag 13 maart 2020 
08.30 uur groep 8 
11.45 uur groep 3b 
 
Vrijdag 20 maart 2020 
08.30 uur groep 7 
11.45 uur groep 1/2b 
 
Vrijdag 27 maart 2020 
08.30 uur groep 5b 
11.45 uur groep 4 
 
 
 
Bijlagen:  
 
 
Meegegeven: 
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Stakingen in het onderwijs 

Donderdag en vrijdag a.s. gaan veel scholen in het land weer staken. Met name scholen uit de 

Randstad doen aan deze stakingsdagen mee, daar is de nood m.b.t. onder andere personeel zeer 

hoog.  

Het kabinet ziet ook in dat er extra geïnvesteerd moet worden in onderwijs willen we kwaliteit van 

onderwijs op niveau houden. De gelden die in de afgelopen maanden zijn binnengekomen zijn met 

name voor het zorgen van werkdrukvermindering, regelingen voor zij-instromers en 

salarisverhoging van het onderwijzend personeel.  

Op de Triangel hebben we de afgelopen maanden/jaren niet gestaakt en zijn de leerlingen gewoon 

naar school geweest. Wel hebben we als team soms naar de overheid onze onvrede kenbaar 

gemaakt. Ook dit keer gaan we niet staken, maar willen we wel onze zorgen met u als ouders/

verzorgers kenbaar maken.  

Op De Triangel hebben we met name te maken met de zorg voor het vinden van invallers. In de 

afgelopen maanden hebben een aantal collega’s waar mogelijk met hun privé situatie extra 

gewerkt, hetzij in een groep of achter de schermen. Dat proberen we ook zeker waar mogelijk vol 

te houden. Voor u als ouders wel goed om te beseffen dat we als team Triangel met elkaar flink de 

schouders eronder zetten. Tot op de dag van vandaag is er nog nooit een groep naar huis gestuurd, 

echter beseffen wij als directie/dagelijks bestuur dat we u dat niet kunnen blijven garanderen.  

Mocht u iemand kennen die als zij-instromer in het onderwijs wil gaan werken of als invaller weer 

aan de slag wil gaan, graag doorgeven per mail aan klazien@cnsdetriangel-lunteren.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

Elsemarie van Asselt en Klazien van der Vlist 

Directie/dagelijks bestuur CNS De Triangel Lunteren 
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Bericht: Taalreis binnen basisschool de Triangel Lunteren 

29 januari 2020, Lunteren 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Per 1 februari 2020 start er een logopedist van Taalreis op basisschool de Triangel. We zijn erg enthousiast over deze nieuwe 
samenwerking en kijken er naar uit om te starten! 
 
Logopedie op school biedt een aantal voordelen: 

Het kind is niet lang uit de klas, maximaal 25 minuten. 
Er zijn korte lijntjes met de IB’ers en leerkrachten, waardoor ook goed aangesloten kan worden bij thema’s uit de klas. 

 
Je kunt je kind aanmelden voor de logopedie voor uiteenlopende problemen, zoals: spraak/taalproblemen, problemen met 
de auditieve vaardigheden/spelling, stemproblemen en afwijkend mondgedrag. Als praktijk hebben wij ervoor gekozen om 
geen stottercliënten te behandelen. Wij vinden dit een specialisatie en die hebben wij momenteel niet in huis. We willen 
wel altijd met je meedenken waar je dan wel goed terecht kunt.  
 
In deze video kan je zien waarvoor je bij Taalreis allemaal terecht kunt. Neem gerust een kijkje!  
 
Denk je dat je kind baat zou hebben bij logopedische begeleiding? Neem dan gerust contact op met de logopedist, de 
leerkracht en/of de IB’er. Na het halen van een verwijzing bij de huisarts kan er dan een intakegesprek gepland worden. Er 
wordt altijd eerst gestart met onderzoek. De resultaten worden met je besproken en aan de hand daarvan zal de 
behandeling wel of niet opgestart worden. 
 
Mocht je over bovenstaande vragen hebben? Neem gerust contact op direct met mij, l.salhi@detaalreis.nl of via het 

algemene nummer van de logopediepraktijk: 078-7900050. 

Met vriendelijke groet, 

Loubna Salhi 

Logopedist  

 

Ook namens: 

Lisa Knuwer 

Logopedist en hoofdbehandelaar 

 

Hoofdlocatie: Noordsingel 168, 3032 BK Rotterdam 

www.detaalreis.nl | 078-7900050 | info@detaalreis.nl  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5RjmugBo_E&feature=youtu.be
mailto:l.salhi@detaalreis.nl
mailto:info@detaalreis.nl

