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12:15 uur: start kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij

kerstvakantie!!!
studiedag; alle leerlingen vrij
voorjaarsvakantie

Kerstmarkt groot succes
Voor het 2e jaar op rij werd er op de Triangel een Kerstmarkt georganiseerd.
Kinderen verkochten hun zelf gemaakte knutselwerken en er was een grote
verloting met prachtige hoofdprijzen. Met de opbrengst van €570,- overtreffen
we het bedrag van vorig jaar. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar
een leuke besteding voor de hele school. Namens de organisatie willen we
iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de kerstmarkt tot dit succes te
maken.
Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018
U heeft inmiddels het verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage mogen ontvangen. Van een aantal
ouders hebben we de ouderbijdrage al mogen ontvangen, waarvoor dank!! Mocht de brief u ontgaan
zijn of bent u het vergeten dan vindt u hieronder de gegevens voor het betalen van deze bijdrage.
Deze bijdrage is nodig om een groot aantal voorzieningen te bekostigen, waar de overheid niet aan
bijdraagt. Hierbij kunt u denken aan activiteiten rond feesten of iets extra bij activiteiten. De vrijwillige
ouderbijdrage bedraagt voor het eerste kind €25,-, het tweede kind €22,50 en voor alle daarop
volgende kinderen is dit €20,Het totaalbedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0003092478 t.n.v.
Oudercommissie KBO school De Triangel, o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).
Invulling vacature Tamboerijn
We zijn de afgelopen maanden uitgebreid op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat
en hebben deze gevonden in de persoon van Sissy Kleuver. Sissy is een ervaren
leerkracht en ziet er naar uit om na de kerstvakantie te starten op de Triangel. Haar
werkdagen zijn donderdag en vrijdag. Zij zal zich na de kerstvakantie verder aan u
voorstellen.
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Leuke gratis kinderactiviteit in de kerstvakantie
Poppenkastvoorstelling ‘Het verdwenen vuurwerk’ in bibliotheek Lelystad.
De Koningin heeft een probleem. Ze heeft een prachtig cadeau gekocht voor haar man, want de Koning wordt 50
jaar, net als de stad! Het is nog geheim wat het is… Maar dan wordt het gestolen! Agent gaat op jacht naar de
Boef. Zal hij de dief te pakken krijgen, zodat de Koningin op tijd haar cadeau kan geven aan de jarige Koning en
de jarige stad? Dat zijn de ingrediënten voor een spannende poppenkastvoorstelling met een spetterend einde,
die op vrijdag 29 december wordt gespeeld in FlevoMeer Bibliotheek Lelystad.
Wil de Boef het geheime cadeau stelen voor zichzelf? Of heeft Boef toch goede bedoelingen? De
poppenkastvoorstelling wordt gehouden in de kerstvakantie op vrijdag 29 december om 16:00 uur en is
bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. De voorstelling zit vol herkenbare kinderliedjes, die iedereen naar hartenlust
mag meezingen. Iedereen is welkom tijdens de voorstelling, gratis kaartjes zijn verkrijgbaar via flevomeer
bibliotheek of bij de informatiebalie in FlevoMeer Bibliotheek Lelystad.
Thuis Spelling oefenen met Bloon
Het is mogelijk om met uw kind thuis samen spelling te oefenen. De leerkracht(en) van uw kind(eren) heeft de
woorden die passen bij de lesmethode ingevoerd in een programma. Dit programma (Bloon), kan met de inlog
van uw kind gebruikt worden om de spellingsvaardigheid te vergroten. De kinderen zijn bekend met het
programma, omdat zij dit ook op school regelmatig gebruiken tijdens de les. Mocht u nog vragen hebben over het
gebruik of over het inloggen van Bloon dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).
Winter wonder sportbedrijf
Het sportbedrijf organiseert ook deze schoolvakantie weer verschillende activiteiten. Dit
jaar staan de kerstvakantieactiviteiten in het teken van de winter. Zij organiseren Glow
in the Dark Klimmen, winterse zwembadactiviteiten en schaatsclinics in De Koploper!
Ook houden ze een groot zaalvoetbaltoernooi in verschillende leeftijdscategorieën op
zaterdag 23 december. Lees voor meer informatie op de speciale pagina van het
Sportbedrijf.
Zwemmen op studiedagen
Wij kregen van een ouder de vraag of ook de Triangel kan meedoen met
het studiemiddagtarief voor zwemmen in sportcentrum De Koploper.
Inmiddels is dit door de school geregeld en zijn de studiedagen van de
Triangel doorgegeven aan het sportbedrijf. Alle kinderen van de Triangel
kunnen op een studiedag zwemmen voor 3 euro, dat is 25% korting op het
reguliere tarief.
Bijzonder verlof of extra vakantie
Het kan zijn dat u om bijzondere redenen extra verlof moet aanvragen of dat u alleen buiten de reguliere
vakanties op vakantie kunt. Hier dient u dan een verzoek voor in te dienen bij de directie van de school. De
aanvraagformulieren kunt u nu ook hier op onze website vinden. Het aanvraagformulier kunt u dan ingevuld bij de
directie inleveren.
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Website OBS de Triangel
We zijn ook te volgen op Facebook en Twitter.
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Namens alle teamleden wensen wij iedereen hele
fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en
leerzaam 2018!
Gerry en Joop
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