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Triangel start

meegeven? Om 14.15 uur is ieder weer terug

We zijn dit schooljaar voortvarend van start

op Triangel en mogen de leerlingen naar huis.

gegaan! Leerlingen en leerkrachten hadden
er weer zin in om naar school te gaan. Een

Sportactiviteiten

schooljaar waarin Triangel voor het laatst

Naast de gymlessen met de Klaeter bieden

haar deuren open heeft. Een bijzonder jaar

we onze leerlingen wekelijks een bijzondere

dus, waar we (leerlingen, ouders en team)

sportles aan. Zo zullen binnenkort een aantal

een mooi afsluitend jaar van gaan maken.

tennislessen voor de groepen 5-6-7 starten.

We hebben al veel interessante zaken

Deze worden gegeven op de tennisbaan. Bij

doorgenomen en ingepland. In deze en de

slecht weer in de gymzaal. We zijn bezig om

komende nieuwsflitsen leest u hier meer

nog een aantal bijzondere sporten vast te

over.

leggen. U hoort t.z.t. welke dit zijn geworden.
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Uitjes

groepen geven de mogelijkheid om een zo

De leerlingen mochten hun wensen aangeven

passend mogelijk aanbod voor ieder kind te

voor wat betreft diverse uitjes dit schooljaar.

geven. Onderwijs op maat!

Ze hebben van alles bedacht. We gaan

Natuurlijk is het ook van belang om in een

bekijken wat en hoe we dit voor hun kunnen

grotere groep te kunnen gaan werken/leren.

realiseren.

Om dit mogelijk te maken hebben we

Eén wens was spelen in een speeltuin. Deze

samenwerking met obs de Klaeter in de

wens is vorige week al ingevuld. Tijdens één

Hoeve gezocht. Zo gaan we structureel de

van de laatste warme middagen zijn alle

gymlessen samen volgen, zowel voor de

leerlingen met hun juffen in de auto naar het

leerlingen uit groep 2, als voor de leerlingen

Koepelbos gegaan. Daar hebben ze heerlijk

uit de groepen 5-6-7. Ook zullen we samen

gespeeld, de dieren bekeken en door het bis

een team vormen bij de verschillende

gestruind. Een onverwachts welkom uitje!

schooltoernooien.

De eerste contacten met het Dolfinarium zijn

We zijn deze week gestart met een

gelegd. We hopen dat we binnenkort kunnen

samenwerkingsdag in de Hoeve. Tijdens deze

zeggen op welke dag dit zal gaan

dag stond muziek centraal. Beide teams

plaatsvinden.

hebben een mooi programma voor de

Ook is er al een afspraak gemaakt met het

leerlingen verzorgd met verschillende

Rijksmuseum. Samen met de Fredericus en

muziekopdrachten en een mooie workshop.

Dorpsschool de Blesse gaan de leerlingen van

Tijdens deze dag werden de leerlingen en

groep 5-6-7 op donderdag 27 september in

leerkrachten getrakteerd op een heerlijke

de bus naar het Rijksmuseum.

lunch. Door het continurooster waren de

Tijdens de Kinderboekenweek is er voor de

leerlingen al om 14.00 uur vrij.

leerlingen van groep 1-2, groep 5-6 en groep

Volgende week maandag ( 17 september) is

7 een voorstelling in het Vlechtwerk

er weer een samenwerkingsdag met muziek.

vastgelegd.

Nieuwsbrief

school besproken. De lessen in de kleine

Jaargang: 2018-2019

Op 28 september hebben de leerlingen van

Ons onderwijs
In overleg met de ouders hebben we tijdens
een ouderavond het onderwijs van onze

Ook dan gaan we naar de Klaeter. Wilt u uw
kind op deze maandag wel een lunch

de Klaeter en Traingel een karate-clinic in de
Duker.

Scala kinderkrant
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Uw kind heeft deze week de Scala
Kinderkrant mee naar huis gekregen. Scala
Centrum voor de Kunsten biedt lessen en
cursussen op het gebied van muziek, dans,
theater, beeldende kunst en media en is
werkzaam in de gemeenten Meppel,
Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden,
Westerveld en (deels) Staphorst en
Weststellingwerf.
Nu het cultuurseizoen weer is begonnen
vraagt Scala aandacht voor de lessen en
cursussen die zij aanbieden. Voor kinderen
die nog niet weten wat ze het allerleukste
vinden heeft Scala de Kunstproeverij.
Voor een bedrag van € 26,- kunnen kinderen
van groep 3 t/m 8 van de basisschool tussen
17 t/m 29 september vier lessen naar keuze
volgen bij Scala. Wil een kind graag dansen
dan kan het diverse dansstijlen uitproberen.
Houdt hij of zij van knutselen dan komen alle
beeldende materialen, van potlood tot klei
aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen op
verschillende instrumenten. Maar ook een
piano-, schilder-, toneel- én dansles is
mogelijk. Want welke lessen het kind wil
uitproberen, dát bepaalt hij of zij helemaal
zelf!
Scala hoopt op deze manier heel veel
kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen
hun talent en/of passie ontdekken. Na deze
vier lessen is er de mogelijkheid om te
stoppen of om in te schrijven voor de les of
cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor
kinderen die al weten wat ze willen mogelijk
om zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor
meer informatie, kijk in de Kinderkrant of op
www.ontdekscala.nl

Agenda
17 september Samenwerkingsdag Triangelde Klaeter (tot 14.15 uur)
18 september 1e tennisles groep 5-6-7
26 september Ouderavond ( 20.00-21.30 u)
27 september Rijksmuseum groep 5-6-7
28 september Karate clinic groep 5-6-7.
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