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Agenda
Woensdag 21 december 2016
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Donderdag 22 december 2016

Vrijdag 23 december 2016

Kerstmaaltijd en lichtjestocht aan de Bosrand, kinderen
aanwezig om 17.00 uur
De kinderen zijn deze ochtend om 11.45 uur vrij.
Kinderen om 11.45 uur vrij

24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Kerstvakantie

Maandag 9 januari 2017

Eerste schooldag van 2017

Woensdag 18 januari 2017

MR-vergadering 19.30 uur

Woensdag 25 januari 2017
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Vrijdag 3 februari 2017

Maandopening 13.00 uur

Vrijdag 10 februari 2017

Studiedag, alle kinderen vrij

Beste ouders/verzorgers,
MR
Onno Ferwerda, de vader van Isabella uit groep 3 locatie Aalderinkshoek, vertegenwoordigt vanaf
deze maand de ouders van de Aalderinkshoek in de Medezeggenschapsraad (MR). De voorzitter,
Peter Krabshuis, gaat de MR helaas verlaten. Het gezin verhuist naar de Windmolenbroek. De MR
heeft van beide locaties nu een vertegenwoordiging in de oudergeleding. Voor de locatie Bosrand is
dat Henk Kuiphuis. Vader van Max uit groep 7.
De afgelopen maanden is de MR regelmatig bij elkaar geweest en goed geïnformeerd over het
voorgenomen besluit om de locatie Aalderinkshoek te sluiten en zoveel mogelijk kinderen te
verhuizen naar de Bosrand.
Voorafgaand aan de ouderinformatieavond van 15 december j.l. is de MR gevraagd om een advies uit
te brengen op dit voorgenomen besluit.
De MR heeft aangegeven hiermee in te stemmen met als advies richting het bestuur van Quo Vadis
om met alle ouders, die kinderen op de Aalderinkshoek hebben, persoonlijk in gesprek te gaan.
Ontwikkelingen van de school
Door het genomen besluit over de sluiting van de locatie Triangel per 1-8-2017 zijn er onder de
ouders de nodige vragen gerezen. We kunnen het ons heel goed voorstellen, omdat er voor
kinderen, ouders en leerkrachten volgend jaar een andere leerplek zal zijn. In de gesprekken met u
op 12 en 16 januari hopen we voor elk van de kinderen meer duidelijkheid te krijgen over die nieuwe
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plek. De veilige schoolroute, de schooltijden en de beschikbaarheid van kinderopvang en
peuterspelen worden onderzocht.
Het is de bedoeling dat de kinderen van de Radboudschool (Sluiskade) worden samengevoegd met
de kinderen van de Triangel. Zo denken we een nieuwe krachtige school te maken aan de Bosrand. In
januari gaan we een flyer huis aan huis bezorgen in de Wierdensehoek, de Haghoek, Indië, Rosarium
en Wester- en Oosteres. Tevens gaan we de school meer zichtbaar maken met borden, waarop de
naam Nieuwe School zal staan. Daarmee geven we aan dat we aan de Bosrand een nieuwe school
starten met kinderen uit de verschillende wijken. Tevens zal ons onderwijs daar vernieuwend zijn. Op
zaterdag 21 januari wordt er een Open Dag georganiseerd.
Met de ouders die een andere keuze gaan maken, zullen we zorgen voor goede overdracht.
Jaarlijkse ouderbijdrage
De algemene ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op € 30,- per kind. Voor twee
kinderen is de ouderbijdrage dus € 60,- voor drie kinderen € 90,- . Indien u betaald heeft krijgt u een
betalingsbewijs. Dit om misverstanden te voorkomen. Bewaart u dit goed. Een betalingsbewijs mag
ook uw rekeningoverzicht zijn. Als u contant heeft betaald dan krijgt u een schriftelijke
betalingsbewijs. Contant betalen kan alleen bij Suzanne Kuiphuis op dinsdagochtend of
donderdagmiddag.
Net als andere jaren betaalt de ouderraad met uw geld diverse activiteiten, zoals: het
sinterklaasfeest, de kerstviering, het kerstdiner, de paaslunch en carnaval om het voor uw kind nog
leuker te maken op school. Over de kosten van het schoolreisje krijgt u later dit jaar nog een aparte
brief.
Vriendelijk verzoeken wij u dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL39RABO0301377480
ten name van Stichting Vrienden van de Triangel en bij de omschrijving graag de naam (namen) van
uw kind(eren) vermelden.
Het is van groot belang dat u deze bijdrage overmaakt. Enkel door uw bijdrage kunnen wij
activiteiten zoals hierboven omschreven blijven organiseren. In de schoolgids staat, dat we
verwachten dat u de bijdrage betaalt. Door uw aanmelding op onze school ligt het dan ook voor de
hand dat de bijdrage jaarlijks wordt voldaan.
Op dit moment hebben wij nog niet van alle ouders de ouderbijdrage binnen. Graag zien wij uw
ouderbijdrage zo spoedig mogelijk tegemoet!
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten, namens de ouderraad, team en de directie,
Simone Beldman
Penningmeester OR
Kerst op De Triangel
Donderdagavond 22 december a.s. zullen wij met elkaar de kerst vieren aan de locatie Bosrand. De
kinderen krijgen een stamppot buffet aangeboden. Hierbij is rekening gehouden met de
eetgewoonten die passen bij de verschillende geloofsovertuigingen. Zo zal er bijvoorbeeld geen
varkensvlees geserveerd worden. Ouders kunnen tegen een kleine vergoeding ook gebruik maken
van deze maaltijd.
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Aansluitend zullen de kinderen in kleine groepjes, onder
begeleiding van ouders een lichtjestocht door de wijk maken. Bij
terugkomst is er de mogelijkheid om oliebollen te kopen. De
opbrengsten zullen ten goede komen aan de school.
De avond eindigt om 19.00 uur.

Sinterklaas
We kunnen terugkijken op een gezellig Sinterklaasfeest. Samen met de kinderen van de Roets
hebben we er een gezellige dag van gemaakt.
De foto’s staan inmiddels op onze nieuwe website! www.triangel-almelo.nl

Oudergesprekken in januari
Na afloop van de ouderinformatieavond van 15 december j.l. hebben de aanwezige ouders een lijst
meegekregen met daarop de data en tijdstippen voor de gesprekken. De ouders die niet aanwezig
waren hebben vrijdag via de kinderen de uitnodiging ontvangen.
Tijdens deze gesprekken willen we met u praten over uw zorgen en wensen ten aanzien van de
toekomstige school voor uw kind(eren).

Namens het team

Het team van De Triangel wenst u hele fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig, liefdevol en leerzaam 2017 toe!!!
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Kerst in de St. Jorisparochie

speciaal voor kinderen!
Kerstavond
zaterdag 24 december, 17.30u in de Sint Jozefkerk
Kom luisteren en kijken naar het Kerstverhaal ,
samen met het kinderkoor zingen we mooie Kerstliederen.
Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen.

Eerste Kerstdag
zondag 25 december, 14.00-16.00u in de Sint Georgiusbasiliek
Bezoek de grote kerststal,
doorlopend kun je luisteren naar mooie, korte Kerstverhalen.
Leuk voor jong en oud!

Drie koningen
zondag 8 januari, 11.30u in ’t Saam naast de Sint Jozefkerk
De drie koningen hebben het Kerstkind gevonden.
Kinderkerk: voor (groot) ouders en hun kinderen.
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