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Agenda
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
Woensdag 11 april 2018
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei 2018

2017/2018

voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Paasdagen
Studiedag
Meivakantie

Aanmelden leerling bijna 4 jaar
Op dit moment heeft de Triangel een leerlingen groei bij de kleutergroep. Omdat wij graag
zo vroeg mogelijk willen weten hoeveel nieuwe leerlingen wij kunnen verwachten, willen wij
u vragen uw kind op tijd aan te melden. Dit om ervoor te zorgen dat wij alle kinderen een
plek kunnen geven bij ons op school. Dus heeft u een kind wat dit jaar (2018) nog 4 jaar
wordt, meld dan uw kind zo snel mogelijk aan. Dit kunt u doen door bij de directie van de
Triangel een aanmeldformulier af te halen. Aangezien er uit uw gezin al een kind op school
zit is een intakegesprek niet meer nodig.
Activiteiten in de bibliotheek tijdens voorjaarsvakantie
Aankomende vakantie organiseert Flevomeer Bibliotheek weer verschillende leuke gratis
activiteiten voor de kinderen. Voor het gehele programma verwijs ik u graag door naar de agenda
op de website van de Bibliotheek.
Sportieve activiteiten in Sporthal de Rietlanden
In samenwerking met het sportbedrijf en Bigfoot wordt er de gehele vakantie een ‘Indoor
Springkussen Festival’ georganiseerd in de sporthal van de Rietlanden (Grietenij 22-05).
Er zijn springkussens, stormbanen en nog veel meer. Toegang voor de activiteit is €4,50.
Naast deze leuke activiteit organiseert het sportbedrijf in de voorjaarsvakantie nog veel meer
leuke activiteiten. Hier vindt u de flyer met alle activiteiten georganiseerd door het sportbedrijf.
Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018
U heeft inmiddels het verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage mogen
ontvangen.
Van meer dan 40% van de ouders hebben we de ouderbijdrage inmiddels 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’s bij
activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het eerste kind €25, voor het tweede
kind €22,50 en voor alle daarop volgende kinderen €20 euro per kind. 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).

Deze nieuwsbrief en meer informatie is te vinden op www.obs-de-triangel.nl
Bezoek de website voor informatie over activiteiten, schoolzaken, agenda, foto-impressies en nog veel meer!

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 €3,00, 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.
Website OBS de Triangel
We zijn ook te volgen op Facebook en Twitter.

Namens alle teamleden wensen wij iedereen hele fijne voorjaarsvakantie.
Gerry en Joop
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