Ten Harmsen v/d Beekpad 4
1336 BK Almere
Tel. 036-5295623
info@drieluik-almere.nl
www.drieluik-almere.nl

agenda voor de komende weken
Maandag 10 september 2018
Dinsdag 18 september 2018
Donderdag 20 september 2018
Maandag 24 september 2018 t/m
woensdag 26 september 2018
Donderdag 27 september 2018
en vrijdag 28 september 2018
Vrijdag 28 september 2018
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Start atelier Feest!
Openingsavond schooljaar 2017-2018 (verderop in dit Drieluikje
leest u hier meer over)
Ophalen oud papier Stripheldenbuurt
Ouderinterviews voor alle groepen
Studie-2-daagse (alle leerlingen vrij)
Drieluikje nr. 196

Beste ouders/verzorgers,
De eerste week is voorbij gevlogen! Voor veel kinderen was maandag een spannende dag; nieuwe
kinderen, een nieuwe leerkracht en een nieuw lokaal. Wij zijn blij dat wij iedereen weer mogen
begroeten. We zijn dit jaar gestart met 34 groepen en wij zijn dankbaar dat wij ook dit jaar nog met
elkaar in hetzelfde gebouw kunnen blijven en geen locaties op een andere plek in de wijk nodig
hebben.
Deze eerste week heeft vooral in het teken gestaan van elkaar beter leren kennen en het maken
van afspraken met elkaar. Als Vreedzame School vinden wij het belangrijk om oog en oor te hebben
voor elkaar en met elkaar samen verantwoordelijk te zijn voor de groep en de school. Wist u dat dit
jaar onze eigen leerlingen, die speciaal zijn opgeleid, mediëren bij meningsverschillen tussen
leerlingen. Hier zijn wij ontzettend trots op!
Dit schooljaar is een lustrumjaar. Het Drieluik bestaat dit jaar 15 jaar. Gedurende dit schooljaar zullen
er meerdere momenten zijn waarbij wij aandacht besteden aan dit heugelijke feit. Dat wij van 11
leerlingen nu 844 leerlingen dagelijks mogelijk verwelkomen zal dit jaar dan ook worden gevierd!
Het nieuws in de media over het onderwijs en het daarbij veel gehoorde probleem over het
leerkrachttekort, zal ook dit jaar voor ons merkbaar zijn. Wij zijn het schooljaar met volledige
bezetting gestart, waar wij enorm blij mee zijn. Maar in tijden van griepgolven en of veranderingen
binnen het team, is dit een factor waar wij serieus rekening mee moeten houden. Uiteraard hebben
wij daar over nagedacht en keuzes gemaakt om hier op te anticiperen, echter is dit een serieus
probleem waar het onderwijs mee te maken heeft, en Het Drieluik dus ook. Mocht je in je omgeving
nog een enthousiast leerkracht kennen, die gelooft in de visie van onze school? Schroom dan niet
om hem/haar met ons in contact te brengen.
Voor nu willen wij jullie graag uitnodigen voor de ouderinformatieavond op dinsdag 18 september.
Verder op in Het Drieluikje leest u hier meer over. Wij hopen u tijdens deze avond te mogen
begroeten!
Met vriendelijke groet,
Marjo Wilbrink, officemanager
Janet Schmidt, adjunct-directeur
Mariska Gelijk, waarnemend directielid
Tamara, Rumpin, directeur
Saskia Linschoten, directeur
Jenneke Kester, bovenschools directeur

Schoolnieuws
Openingsavond schooljaar 2018-2019
Aan het begin van het schooljaar vinden we het erg belangrijk om alle ouders te ontmoeten op de
openingsavond. Allereerst is dit een moment waarop u kunt kennismaken met de nieuwe
leerkracht(en) van uw kind(eren) en krijgt u informatie over het onderwijs in de groep. Daarnaast
ontmoet u ook de andere ouders uit de groep van uw kind(eren en willen wij u graag informeren
over onze plannen voor het komend jaar.
Deze openingsavond is op dinsdag 18 september en vindt, vanwege de vele ouders die wij
verwachten en de capaciteit van de Cartoonzaal, volledig plaats in de klassen.
De deuren van de hoofdingang zijn om 18.30 uur open en u wordt ontvangen met koffie/thee en
iets lekkers. Het programma in de klassen start om 19.00 uur. Wanneer u meerdere kinderen bij ons
op school heeft, staat het u vrij tussentijds van klas te wisselen.
Overzicht vakanties en studiedagen
vakantie e.d.

Begin datum

Eind datum

Dagen

Herfstvakantie

22-okt-18

26-okt-18

week

Kerstvakantie

24-dec-18

4-jan-19

2 weken

Voorjaarsvakantie

18-feb-19

22-feb-19

week

Goede Vrijdag en 2e paasdag

19-apr-19

22-apr-19

vr + ma

Meivakantie

23-apr-19

3-mei-19

2 weken

Koningsdag (valt in de meivakantie)

27-apr-19

27-apr-19

za

Bevrijdingsdag (valt in de meivakantie)

5-mei-19

5-mei-19

zo

Hemelvaart + de dag erna

30-mei-19

31-mei-19

do + vr

2e

pinksterdag

10-jun-19

10-jun-19

ma

Zomervakantie (1e schooldag 26-08-2019)

15-jul-19

23-aug-19

6 weken

Begin datum

Eind datum

Dagen

Studie-2-daagse

27-sept-18

28-sept-18

do + vr

Studiedag

15-feb-19

15-feb-19

vr

Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00 vrij)

24-jun-19

24-jun-19

ma

studiedagen

Schoolfotograaf
Op 01/02/03/OKT a.s. komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. De
individuele foto's, de teamfoto's en de broertjes- en zusjesfoto worden wederom
door Plan B Fotografie gemaakt. Wellicht kunt u alvast een kijkje nemen op hun
site (www.planbfotografie.nl). De individuele- en groepsfoto’s worden op
maandag 01/OKT en dinsdag 02/OKT gemaakt en de broertjes/zusjes foto’s
worden op woensdag 03/OKT gemaakt.
Voor de kledingkeuze is het handig om te weten dat de zgn. betonlook als
achtergrond gebruikt wordt. Zie plaatje 
U ontvangt van ons nog het schema waarop de dag en tijd te zien zijn waarop
welke klas wanneer aan de beurt is.

De groepen 8 gaan naast de groepsfoto ook nog op donderdag 04/OKT op de foto. Voor deze foto
wordt aan de leerlingen van de groepen 8 gevraagd om een attribuut o.i.d. mee te nemen naar
school. Hier ontvangen de leerlingen t.z.t. nog een aparte brief over.
Plan B fotografie biedt de mogelijkheid om de complete afhandeling van de schoolfotografie te
laten verlopen via internet. Aan uw kind(eren) wordt een ticket meegegeven waarop een uniek
nummer staat.
U logt thuis in met de inloggegevens op de nabestelsite van Plan B fotografie en kunt zelf uw
(na)bestelling doen. Bestellingen worden altijd binnen 5 werkdagen geleverd! Wij hopen weer op
mooie foto’s!
Biebouders gezocht

gezocht biebouders
Beste ouders/verzorgers,
Sinds oktober 2016 draait de bibliotheek op school. Om deze bieb 'draaiend' te houden zijn wij
afhankelijk van zgn. vrijwillige biebouders. Op dit moment is er een aantal ouders die dit al met
veel enthousiasme doet maar zo af en toe kunnen zij nog wel wat hulp gebruiken.
De Mediatheek is maandag t/m donderdag open van 08.45-12.30 uur, en is in 2 'shifts'
ingedeeld: 08.45-10.30 uur en 10.30-12.30 uur.
Lijkt het u leuk om een steentje aan het leesplezier van de leerlingen bij te dragen, stuur dan
een mail naar:
info@drieluik-almere.nl of kom langs bij het secretariaat.
We horen graag van u!

Naar school brengen en ophalen van uw kinderen
De kinderen zijn verdeeld over 34 groepen, waarvan er acht aan de busbaanzijde, twaalf in de
schoolwoningen gehuisvest zijn, en twaalf aan de Flipjestraat + twee in het middengebied.
Om iedereen de kans te geven om de kinderen naar de klas te brengen en dat op tijd te doen
gaan de deuren om 8.15 uur en 13.30 uur open. U mag gerust even meelopen om iets te bekijken of
iets te melden aan de leerkracht. Wilt u iets vragen of gewoon even bijpraten dan kan dat
vanzelfsprekend het beste na schooltijd, want als de kinderen binnen komen willen wij er in de eerste
plaats voor hen zijn.
De kinderen mogen hun jas in hun luizenzak doen en aan hun eigen kapstokhaakje hangen. De tas
kan daar ook hangen. De kinderen mogen op hun eigen stoel gaan zitten en dan neemt u afscheid.
Wij willen u vragen het afscheid kort te houden. Op sommige dagen kan dit iets anders gaan (bijv.
vanwege inloop in groep 1-2 of gymles). De leerkracht zal aangeven wat dan de bedoeling is. Wilt u
niet op de tafels gaan zitten en ook niet op de stoelen van andere kinderen? Dat kan een onveilig
gevoel geven voor sommige kinderen, omdat ze hun eigen plekje niet kunnen vinden.
Wij willen graag op tijd beginnen en verwachten dan ook dat u uiterlijk om 8.30 uur of om 13.45 uur
het lokaal hebt verlaten. Om 12.30 uur en 15.15 uur worden de kinderen door de leerkracht naar
buiten gebracht en overgedragen aan de ouder/verzorger.
De meeste kinderen vanaf de groepen 4 gaan meteen zelfstandig naar huis. De kinderen die wel
worden opgehaald staan met hun leerkracht bij het hek te wachten.
We willen u vragen om buiten bij het hek te wachten, zodat de leerkracht goed zicht kan houden op
welke kinderen opgehaald zijn en welke niet. De gangen zijn gereserveerd voor de leidsters van de
kinderopvangorganisaties. Op die manier behouden zowel de leerkrachten als leidsters het overzicht
en kan er een goede overdracht plaatsvinden.
Mocht u wat later op school zijn, dan heeft de leerkracht uw kind meegenomen naar de eigen
groep.

Intern contactpersoon
Heeft u wensen, vragen of klachten, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht of directie terecht. Maar u
kunt ook contact opnemen met de interne contactpersoon.
Wanneer klop je bij de contactpersonen aan?
Bij alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die iemand niet
met de betrokkene kan of durft af(te)handelen. Bijvoorbeeld ouders van een gepest kind die zich
door de leerkracht en directeur niet serieus genomen voelen. Een leerkracht die vindt dat de
directie hem/haar onvoldoende steunt in het kader van ongewenste bejegening door een collega.
Een kind dat denkt dat de leerkracht hem ten onrechte bestraft. En natuurlijk bij grensoverschrijdend
gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.
De interne contactpersoon luistert, neemt het verhaal serieus en helpt zelf oplossingen voor het
probleem te vinden. In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de
contactpersoon iemand door naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon en/of adviseert om
rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De
contactpersoon helpt dan de juiste stappen te nemen.
Omgaan met vertrouwelijke informatie
Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de
school in strikt vertrouwen aan een contactpersoon worden bekend gemaakt, worden niet
doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld (groeps)leerkracht, directeur, management teamlid,
andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig personeel).
Wie is de contactpersoon op school?
Martijn Versloot is door de directie aangesteld als contactpersoon voor Het Drieluik. Martijn in zijn
dagelijkse leven werkzaam in de sector volksgezondheid en welzijn en vader van 2 meiden die op
Het Drieluik zitten. U kunt hem bereiken via ic1@drieluik-almere.nl

Nieuws namens de MR
Eind vorig jaar is er een oproep voor kandidaten geweest voor de vacature binnen de ouder
geleding van de MR. Er heeft zich slechts één kandidaat verkiesbaar gesteld en hij is daarom per
direct gekozen. Hieronder stelt hij zich aan u voor.
Het komende jaar gaat de MR samen met de directie werken aan het schoolplan 2019-2023. Dit is
een strategisch beleidsplan waarin de koers van de school voor de komende vier jaar wordt
vastgelegd en waarop de MR-instemmingsrecht heeft. Indien u input voor ons heeft, stuur dit dan
naar mr@drieluik-almere.nl met als onderwerp “Schoolplan”. U kunt ons natuurlijk ook over andere
onderwerpen aanspreken of e-mailen. Vanuit de MR wensen we alle kinderen, ouders en
medewerkers een fijn schooljaar toe!
Namens de MR, Wilbert Reezigt
Mijn naam is Robert Barendse, vader van Gijs (6 jr) en Sterre (3jr).
Vanaf september zit Sterre ook op Het Drieluik. Ik ben getrouwd
met Mariska. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de
werknemersorganisatie FBZ (www.fbz.nl). De FBZ is een
sectorvakbond in de zorg. Ik werk daar als onderhandelaar
arbeidsvoorwaarden.
De reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de
Medezeggenschapsraad (MR) is dat ik het belangrijk vind om als
ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed
functionerende school voor (mijn) kinderen. Ik verwacht met
mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben
op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over
allerhande onderwerpen die aan de MR (moeten) worden
voorgelegd. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking
met de overige MR-leden teneinde gezamenlijk te werken aan
een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel
brengen.

Nieuws namens de AC
Het nieuwe jaar is alweer van start gegaan. Wij hopen dat u allemaal genoten heeft van een
heerlijke zomervakantie. Wij zijn er in elk geval weer klaar voor om alle activiteiten komend
schooljaar te gaan organiseren en wij hopen dat de kinderen daar weer veel plezier aan zullen
beleven. Wij hebben vast een overzicht gemaakt voor u met daarbij de data. Handig om alvast in
uw agenda te noteren. Bij dezen natuurlijk ook meteen een oproep! Ziet u een activiteit waar u
graag bij zou willen helpen, stuur ons dan een email via ac@drieluik-almere.nl
05 december 2018
Sinterklaasviering
20 december 2018
Kerstviering
01 maart 2019
Carnaval
12 april 2019
Koningsspelen
18 april 2019
Paasviering
14 mei 2019 t/m 17 mei 2019 Avondvierdaagse (Buitenschoolse activiteit)
Namens de Activiteitencommissie,
Denise, Bianca en Judith

?

Datum
september
7
8
8
8
10
10
10
10
11
13
14
14
15
15
16
16
16
16
17
18
18
18
19
19

Naam

Joris van den Brule (2012)
Noa Cuiper (2011)
Miléna Király (2008)
Kimora Zimmerman (2010)
Maks Beres (2009)
Evi Kamp (2008)
Anthony Schrage (2013)
Thiago Schrage (2013)
Lione de Ras (2012)
Niels Pieterse (2013)
Liam Bastiaens (2008)
Djoah de Bruijn (2013)
Mila Peeters (2009)
Levi de Roode (2012)
Max van den Berg (2010)
Thomas Knol (2013)
Nayan Mewasingh (2008)
Djulian Nimako (2011)
Dylana Edens (2013)
Civany Alberg (2011)
Marissa Bakker (2007)
Soufian Belarbi (2012)
Naìmah Jacott (2010)
Robin Loots (2008)

Groep

3A Denise LILO & STITCH
4D Mariska E. + Emese MICKEY MOUSE
7B Sandra DE MINIONS
5C Cherryl + Wouter YOSHI
6B Dominique
7B Sandra DE MINIONS
1/2G Irene + Michelle
1/2G Irene + Michelle
3E Romy
1/2E Desiree + Annushka PIETER KONIJN
7C Daniela LOONEY TUNES
1/2A Marianne + Ilonka PLUK VAN DE PETTEFLET
6A Marloes + Bernike GUUS GELUK
3E Romy
5E Wilma + Wouter TOY STORY
1/2G Irene + Michelle
7D Martien KOEKIEMONSTERS
4B Charissa + Crista KWIK KWEK & KWAK
1/2D Sarah JIP & JANNEKE
4B Charissa + Crista KWIK KWEK & KWAK
8B Joost THE HEROES
3D Nienke B
5A Vanilla + Margriet
7C Daniela LOONEY TUNES

20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
23
24
25
26
26
27
28
28
28
28

Senna van Laar (2007)
Sem Niemoller (2010)
Davey Pusch (2012)
Thiago van der Steen (2011)
Muze de Jong (2007)
Rebin Ali (2009)
Floris Groot (2010)
Myra Kunneman (2011)
Romy Slagter (2011)
Carlijn van Woerden (2011)
Daan Logtmeijer (2012)
Miley Kloppenburg (2011)
Jasmijn Marten (2007)
Yarno Kortlang (2010)
Philine Kramers (2009)
Wilco Dieks (2009)
Noah Govers (2007)
Sem Govers (2007)
Mara Karssing (2007)
Roxanne Zijlstra (2007)

8C Els + Jeske THE HASHTAGS
5E Wilma + Wouter TOY STORY
3B Ellen
4C Serena MADAGASCAR
8C Els + Jeske THE HASHTAGS
6A Marloes + Bernike GUUS GELUK
5A Vanilla + Margriet
4D Mariska E. + Emese MICKEY MOUSE
3D Nienke B
4A Sanne + Mirre PETER PAN & TINKERBELL
3A Denise LILO & STITCH
4A Sanne + Mirre PETER PAN & TINKERBELL
8B Joost THE HEROES
5D Ilse THE LION KING
6C Marita + Edwin DONALD DUCK
6B Dominique
8C Els + Jeske THE HASHTAGS
8B Joost THE HEROES
8B Joost THE HEROES
8A Martika DE INSTA'S

Brede School
De brede school activiteiten starten weer eind september/half oktober in de Stripheldenbuurt en
Eilandenbuurt en alle kinderen zijn uiteraard weer welkom!
Volgende week na woensdag 12 september wordt de nieuwe activiteitenladder via de Digiduif naar
de ouders/verzorgers gemaild. In de activiteitenladder staat alle informatie over de leeftijden,
dagen, tijden en prijzen. Vanaf woensdag staat de ladder ook op de website van de Schoor :
www.deschoor.nl<http://www.deschoor.nl/.

Prikbord

Groentesoep Festival
Het Groentesoep Festival komt er weer aan, zaterdag
22 September is het weer zover. HET Almeerse Festival
voor duurzaamheid, bewegen, gezond, biologisch,
up-cyclen, re-cyclen, tweedehands etc etc. Om
kinderen vast bewust te maken van een betere,
leukere en gezondere wereld willen wij de kids actief
mee laten doen aan het Groentesoep Festival 2018.
Een van de onderdelen van het Groentesoep Festival
is de kinderkleedjesmarkt.
Kinderen of hun ouders kunnen zich
via muriel@startculture.com aanmelden. Muriël zorgt
ervoor dat de kids een goede plek krijgen eventueel
met plek voor 1 ouder. Mocht het onverhoopt niet
lukken met het aanmelden via de e-mail dan kunnen
de kinderen ook op de dag zelf zich aanmelden. Dan
kan een goede plek niet gegarandeerd worden
overigens.

