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Donderdag 17 december 2015

11.00 uur Kerstviering in de hal.
(U bent van harte welkom)
12.00 uur kinderen vrij.
17.00 uur weer op school voor de maaltijd.
17.00 uur- 19.00 uur Kerstavond op de
Triangel
12.00 uur kinderen vrij.
(Start vakantie)
Vierde zondag van de Advent

Donderdag 17 december 2015
Donderdag 17 december 2015
Vrijdag 18 december 2015
Zondag 20 december 2015
Maandag 21 december 2015
t/m vrijdag 1 januari 2016
Donderdag 24 december 2015

Kerstvakantie

Vrijdag 25 december 2015

Eerste Kerstdag

Zaterdag 26 december 2015

Tweede Kerstdag

Donderdag 31 december 2015

Oudejaarsdag

Vrijdag 1 januari 2016

Nieuwjaarsdag

Maandag 4 januari 2016

Eerste schooldag 2016

Woensdag 6 januari 2016

19.30 uur MR-vergadering

Donderdag 7 januari 2016
Dinsdag 26 januari 2016

Studiedag
Kinderen hele dag vrij
Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij.

Woensdag 27 januari 2016

Nieuwsbrief 6

Kerstavond

Beste ouders/verzorgers,
Kerst op de Triangel
Donderdag 17 december van 11.00-12.00 uur is er een kerstviering in de hal van de
school. U bent hierbij van harte welkom!
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij en worden om 17.00 uur weer op school verwacht.
’s Avonds hebben we weer onze jaarlijkse kerstavond. Dit jaar nodigen wij u allen uit om
gezamenlijk te dineren. De avond start om 17.00 uur voor de Triangelkinderen met een
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gezamenlijk stamppotbuffet in de hal van de school. U als ouder, verzorger en eventuele
broertjes en zusjes kunnen tussen 17.00 - 18.00 uur genieten van een stamppotmaaltijd
in de speelzaal.
Vanaf 17.30 uur kunt u met uw gezin starten met de wandeling. Kunt u, of komt u als
ouder niet meelopen dan kunnen de Triangelkinderen om 18.00 uur onder begeleiding van
iemand van school wandelen.
Tijdens de wandeling van ongeveer een uur kunnen de kinderen een rebus oplossen.
Houdt u ook rekening met de kleding en schoenen van de kinderen? Het kan 's avonds
koud zijn. De wandeling eindigt op school.
De ouderraad zet een erg mooie lichtjesroute uit door de wijk. Op de route bevinden
zich verschillende kerstelementen zoals een Kerstman, engeltjes, Koek en Zopie en nog
veel meer.
Om 19.00 uur is deze verplichte activiteit voor de kinderen afgelopen. Daarna is er nog
gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
Vrijdag 18 december is er les tot 12.00 uur. Daarna start de kerstvakantie.

Actie boodschappenmand
Actie boodschappenmand Stichting ‘De boodschappenmand’ helpt arme gezinnen door ze
regelmatig een boodschappenpakket te geven. Wij willen deze stichting helpen met het
goede werk dat zij doen en daarom vragen u of u de kinderen de komende tijd
boodschappen mee te geven naar school. Deze boodschappen worden aan de stichting ‘De
boodschappenmand’ gegeven, zodat zij veel mensen kunnen helpen. In de hal, op het
podium staat een kar, waarin u de boodschappen kunt leggen.
Hieronder een lijst met mogelijke boodschappen:
• vis, fruit of groente in blik
• een stuk kaas
• spaghetti, rijst en macaroni
• ontbijtgranen zoals Brinta of Bambix
• speelgoed
• pastasauzen
• koffie en thee
• aardappelpuree
• koekjes
• luiers in maat 4+ of 5
• Nutrilon stap 1 of 2
• shampoo
• tandenborstels en tandpasta
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Alvast heel hartelijk bedankt.
Als u nog iets wilt geven, dan kan dat tot vrijdag 18 december 10.00 uur.
Luizencontrole
Bij de laatste luizencontrole was onze school schoon! Dit willen we graag zo houden. We
vragen u daarom de komende vakantie het haar van uw kind(eren) regelmatig te
controleren. Na de kerstvakantie vindt er een nieuwe controle plaats, zoals na elke
vakantie gebruikelijk is.

Vragen van ouders
De laatste tijd merken wij dat ouders steeds vaker onder schooltijd even wat komen
vragen aan de leerkracht of aan hun eigen kind. Dit is voor de leerkracht en de kinderen
erg storend. Uiteraard zijn er mogelijkheden om even met de leerkracht in contact te
komen, maar doe dit dan bij voorkeur na schooltijd. Korte mededelingen kunnen
uiteraard ook voor schooltijd.
Is er tussendoor iets belangrijks te melden, dan verzoeken wij u om telefonisch contact
met ons op te nemen of om bij onze administratief medewerkster, Truus, uw
vraag/opmerking neer te leggen. Zij zal dit dan terugkoppelen naar de betreffende
leerkracht.
MR-verkiezing uitslag
In november hebben alle ouders een MR verkiezingsbrief ontvangen. In deze brief
stelden twee kandidaten zich aan de ouders voor en van daaruit konden de ouders hun
stem uitbrengen wie, er namens de ouders, zitting mocht nemen in de MR.
Afgelopen week was de sluitingsdatum en zijn de stemmen geteld. In totaal heeft 28 %
van alle ouders een stembriefje ingevuld. We zijn blij dat we Henk Kuiphuis mogen
verwelkomen in de MR.
Ouderbijdrage
Op dit moment is er nog niet van iedereen de ouderbijdrage binnen. Vriendelijk
verzoeken wij de ouders die nog geen ouderbijdrage hebben overgemaakt dit zo spoedig
mogelijk te doen. De bijdrage is € 30, 00 per kind en dient overgemaakt te worden op
rekeningnummer NL80 RABO 0149562721 ten name van Stichting Vrienden van de
Triangel met als omschrijving graag de groep en de voornaam /voornamen van uw
kind(eren). Het is niet mogelijk om het geld contant te betalen.
Bij voorbaat dank,
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Gert Jan Timmerman, (penningmeester)
Ander nieuws
Groep 8
De meeste kinderen van groep 8 hebben ’s avonds een rol tijdens de kerstavond op de
Triangel. De engeltjes moeten om 16.30 uur op school zijn, zodat zij geschminkt kunnen
worden. De herders en koningen moeten om 16.45 uur op school zijn. Wilt u hiervoor
zorgen? Alvast bedankt!

Kinderkerk
GEBEDSVIERING WAARIN HET KERSTVERHAAL WORDT VERTELD EN
UITGESPEELD EN WAARIN WE SAMEN KERSTLIEDEREN ZINGEN
VOOR KINDEREN, OUDERS EN GROOTOUDERS

Wanneer:
Tijd:
Waar:

donderdag 24 december
17.30u
St. Jozefkerk (St. Josephstraat 111),
Almelo
Er is een inzameling voor de boodschappenmand. Wij
vragen u om daarvoor één of enkele houdbare
producten mee te nemen.
Kinderkerk Sint Jorisparochie:
Het verloren schaap
Wanneer: as. zondag, 24 januari 2016
Waar: in ’t Saam , naast de St. Jozefkerk aan de St. Josephstraat
Tijdstip: half twaalf, het duurt ongeveer een uurtje
Voor wie: voor jonge kinderen vanaf 3 jaar en hun (groot) ouders
Graag tot zondag !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het team van De
Triangel wenst u hele
fijne feestdagen en
een gezond, gelukkig,
gelukkig,
liefdevol en leerzaam
2016
2016 toe!!!
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