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Van de directie
Klaar voor de start….
Hoewel we inmiddels al weer een paar
weken op weg zijn in het nieuwe
schooljaar, neem ik u graag nog even
mee naar het begin van het schooljaar.
Als team kijken we tevreden terug op
de start van het seizoen. In de laatste
vakantieweek gonsde het al van
activiteit op school, want alle klassen
moesten natuurlijk in orde worden
gemaakt, de roosters en eerste lessen
werden voorbereid, de overdracht van
groep naar groep werd besproken en
dat kost toch echt wel een paar dagen.
Maar toen waren school en team ook
echt klaar voor de start!
Ik kan me voorstellen dat ook in de
gezinnen het onderwerp school al eens
voorbij is gekomen in die laatste
vakantieweek. We hopen dat iedereen
weer zin had om te beginnen! In ieder
geval stond er maandagmorgen 3
september een enthousiaste club
leerlingen voor de deur te wachten. Een
gezellige sfeer van elkaar weerzien,
vakantieverhalen uitwisselen, meester
en/of juf (weer) begroeten. Maar
misschien ook wel spanning voor een
nieuwe groep, nieuwe leerkracht,
nieuwe lesstof.
We hebben plannen gemaakt en zijn
goed gestart. Wat het jaar ons gaat
brengen, weten we van tevoren niet.
Wat we wel weten, is dat God er met
zijn trouw en liefde bij is. Dan kan het
niet anders dan een gezegend jaar
worden!
IPC
Voor de vakantie heeft u op een
ingelaste ouderavond kunnen horen hoe
het jaarplan voor 2018-2019 in elkaar
zit. Eén van de onderwerpen waar we

mee aan de slag gaan, is IPC, wat staat
voor international primary curriculum
en wat op onze school inhoudt gaat
geven aan vakken als aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur, burgerschap en
crea. Voor meer informatie over het
curriculum zelf raad ik van harte de
website www.ipc-nederland.nl aan.
Aanstaande dinsdag, 2 oktober, hebben
we als team de eerste studiemiddag
IPC. Onder professionele begeleiding
gaan we deze middag kennis maken
met de opzet van het programma en
ook vast bezig met de uitwerking van
de eerste thema’s. Als het goed is, zult
u de eerste resultaten dan ook al heel
snel in de klassen kunnen zien, dus
komt u vooral eens een kijkje nemen.
Nog even voor de zekerheid: de
leerlingen zijn deze middag om 12.15
uur vrij.
VGPO de Oosthoek
Gbs de Triangel maakt deel uit van
VGPO de Oosthoek, een
schoolvereniging met in totaal 12
scholen in de driehoek Emmen,
Enschede, Ommen. Hoewel iedere
school zijn eigen signatuur heeft, willen
we ook het ‘merk’ de Oosthoek
gezamenlijk sterk neerzetten. Hiertoe is
afgelopen woensdag een zogeheten 12uursconferentie gehouden, met als doel
samen na te denken over de
kernwaarden van de Oosthoek. Er zijn
mooie eerste stappen gemaakt, maar
tegelijk realiseren we ons dat dit proces
zorgvuldigheid en tijd vraagt. We
houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Ineke Luisman

Locatiecoördinator Gbs de Triangel
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Groep 7-8
Inmiddels zijn er al weer vier
schoolweken voorbijgevlogen. We zijn
in de eerste weken vooral bezig
geweest met elkaar leren kennen en
ons eigen plekje te vinden in de groep.
Ook hebben we ook een nieuwe
klasgenoot gekregen, Leomara zit bij
ons in groep 7 en zij is van de
Huneborg is gekomen.
We hebben naast de schoolafspraken en
de PBS-regels nog een extra regel bij
ons in de klas met elkaar afgesproken:
Ik doe mijn best op school om er
voor te zorgen dat het fijn is voor
anderen en voor mij zelf. Iedereen
heeft zijn/haar handtekening hierop
gezet, zodat wij elkaar hieraan kunnen
herinneren en elkaar hierbij kunnen
helpen als dit nodig is. Inmiddels
hebben we de beloningspot al twee keer
vol gespaard. Als de pot in totaal zes
keer vol is hebben wij een digi-middag
verdiend. Als dit zover is zullen jullie als
ouders ook hierover worden ingelicht.
Dit schooljaar hebben we niet één
meester, maar twee meesters. Meester
Veurink is het eerste half jaar één dag
in de week bij ons in de klas en na de
Kerstvakantie zal hij drie dagen bij ons
in de klas zijn LIO-stage lopen. Om de
woensdag heeft meester ten Heuw
compensatieverlof en is juf Luisman
onze juf.

Wij konden zelf een doel bepalen wat
ons erg aansprak. De leerlingen hebben
gekozen voor projecten voor
pleeggezinnen in Nederland;
bijvoorbeeld het mogelijk maken van
een verbouwing waardoor kinderen uit
één gezin bij elkaar kunnen blijven
wonen.

De eerste toetsen en dictee zijn
inmiddels ook al weer gemaakt. In
groep 7 zijn we met taal bezig geweest
met trema’s, onderwerpen veranderen
in meervoud en enkelvoud, voorzetsels
en de functie van de puntkomma. In
groep 8 zijn we bezig geweest met
wederkerende werkwoorden,
meervoudsvormen met een trema,
samengestelde zinnen en (non)verbaal
taalgebruik.
Groep 7 werkt voor het eerst met
werkwoordschema’s, en groep 8 gaat
verder met voltooid deelwoorden en
bijvoeglijk gebruikt voltooid
deelwoorden. Wij maken hierbij gebruik
van het schema hieronder:

Dit schooljaar staat ons behoorlijk veel
te wachten. Om een aantal zaken alvast
te nomen: schoolzwemmen, projecten,
Kunst op School, Kamp, spreekbeurten,
voetbaltoernooi, Cruyff Court,
Entreetoets groep 7, NIO groep 8 en
natuurlijk de eindtoets van groep 8 en
de musical.
De eerste datum is inmiddels ook
bekend en dat is voor groep 8.
Maandagmorgen 15 oktober vindt de
Nio voor groep 8 plaats. Deze afname
bestaat uit allerlei losse taken die
binnen een bepaalde tijd gemaakt
moeten worden. De afname zelf wordt
gedaan door een externe expert, maar
de eigen leerkracht is ook de hele
ochtend in de groep aanwezig.
Ook dit jaar doen wij als groep 7/8
weer mee met de kinderpostzegel actie.
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In de volgende update krijgen jullie te
horen hoe is het gegaan met Cruyff
Court en hoe de ochtend is verlopen
tijdens de afname van de Nio.
Tot de volgende keer!
Groeten,
Herman ten Heuw
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Groep 5-6
We hebben een mooie start gemaakt
met deze gezellige hardwerkende groep
5/6. De eerste week was het vooral
praktisch, gezellig en kennismaken.
Daarna zijn we ook hard aan het werk
gegaan. En wat kunnen ze goed
geconcentreerd werken! Ze genieten
van de zaakvakken zoals
aardrijkskunde en geschiedenis. We zijn
begonnen met de topografie van
Nederland en zijn met geschiedenis (na
een korte terugblik) gestart in de
gouden eeuw.
Voor rekenen zijn we al bijna aan het
einde van het eerste blok, voor spelling,
taal en verkeer zijn de eerste blokken al
weer afgerond.
In groep 5/6 moet er al behoorlijk wat
huiswerk gemaakt worden:

-

-

Op maandag is er huiswerk voor rekenen.
Voor dinsdag moeten de online
woordpakketten op spellingoefenen.nl
geoefend zijn
(soms is er andere huiswerk, zoals leren
voor en toets, bijvoorbeeld verkeer).
Op woensdag moet er een taalblad
ingeleverd worden.
Op donderdag wordt het lied van de week
overhoord.
Vrijdags moet het huiswerkblad van
Levend Water ingeleverd worden. De
meesten doen dit heel trouw. Voor
sommigen is het nog even wennen.

Afgelopen week was er een gastles in
de gymzaal. Daarna hebben we de
laadjes opgeruimd en samen de tafels
en stoelen schoongemaakt. Fijn dat
alles weer lekker overzichtelijk en
schoon was.
We hebben de verjaardagen gevierd
van Jesse, Teun, Fien en Julian. Dat
was feestelijk. Gelukkig maar, want
hierna hebben we ook drie maanden
lang geen verjaardagen.
29 oktober starten we met het
schoolzwemmen. (volgende keren:
26/11, 14/01, 11/02, 18/03, 15/05). In
januari volgt er ook nog een 5-tal
judolessen.
Hieronder een foto van de gezellige
fotomuur in onze klas:

Ineke Luisman en Renate Klunder

Groep 3-4
We zijn alweer 4 weken begonnen op
school. Het is allemaal nog even
wennen, zeker voor groep 3 een hele
verandering. Van de kleuters naar
groep 3 is een hele overgang. Je hebt
opeens een eigen tafeltje, maar allerlei
spullen erin. Gelukkig zie je dat
kinderen al steeds meer wennen.
Veilig leren lezen in groep 3
In deze 4 weken hebben we ook alweer
veel gedaan. Groep 3 is aan de slag
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geweest met kern 1 van veilig leren
lezen. De letters: m – r – v- i – s- aa –
p – e hebben we nu geleerd. We
kunnen dus nu ook de eerste boekjes al
lezen. ’s Morgens komen de kinderen op
school en kan het daarom ook zijn dat
er een boekje ligt om te lezen. Met
veilig leren lezen hebben we nog meer
materialen om mee te werken. Het
veilig en vlot boekje, woordendoos,
lezen met zoem op de computer, het
klikklakboekje en ga zo maar verder.
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Heel fijn om de kinderen zo op allerlei
soort manieren te laten lezen.

Deze week zijn er toetsen geweest, dus
de eerste resultaten zijn binnen en hier
kan ook rekening mee worden
gehouden bij de volgende kern.
De volgende kern van veilig leren lezen
gaat over ‘ons lijf’. De volgende letters
komen aan bod bij kern 2: t – n – b –
oo – ee en de woorden: teen – een –
neus - buik - oog. We oefenen op
school dus veel met letters, woorden en
lezen. Het is ook belangrijk dat dit thuis
wordt gestimuleerd. Hoe sneller de
kinderen de letters herkennen, hoe
sneller ze kunnen lezen.
Estafette, taal, spelling en
woordenschat in groep 4
De meeste kinderen doen mee met
estafette. De kinderen gaan dan op een
eigen niveau, leesonderwijs volgen.
Sommige kinderen zitten dan bij
meester Ten Heuw en anderen weer bij
juf Klunder of bij mij. Anderen blijven
nog in de klas bij juf van Hartingsveldt.
Voor taal, spelling en woordenschat is
het anders dan in groep 4. De lessen
worden apart gegeven en ze werken in
een taalboek, wat erg interessant is
natuurlijk! Op dit moment zijn we bezig
met lidwoorden, voorzetsels en het
alfabet. Volgende week is de toets en
moeten ze het alfabet opzeggen. Dit
oefenen we al op school, wel handig
met een liedje! Voor spelling zijn
sommige dingen nog wel hetzelfde, de
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les beginnen met een 5 woordendictee
en dan de spellingles. Woorden met v/f
komen er binnenkort aan, wat veel
kinderen lastig vinden. Gelukkig kan er
thuis ook geoefend worden op de
computer. Via spelling-oefenen.nl. De
mail hebt u, als het goed is, gekregen.
Begrijpend lezen in groep 4.
Begrijpend lezen doen we in groep 4
met nieuwsbegrip. Op dinsdagmiddag
krijgen de kinderen klassikaal les over
een onderwerp dat op dat moment
speelt in Nederland. Één keer in de
twee weken gaan de kinderen op
vrijdagmiddag nieuwsbegrip XL op de
computer doen bij juf Stoel, dit gaat
ook over het onderwerp van die week.
Rekenen in groep 3
We zijn met rekenen begonnen met het
doel: rekenen tot de 5. De kinderen
leren plussommen en minsommen te
maken tot de 5. Ze leren het +, - en =
teken kennen. Iets wat best lastig kan
zijn. De + en – lijken namelijk veel op
elkaar. Het is makkelijk om deze door
elkaar te halen. Gelukkig hebben we
blokjes die ons helpen.
Rekenen in groep 4
In groep 4 komt in de hoofdstuk het
volgende naar voren: Rekenen tot de
20, rekenen met geld. Klokkijken de
hele en de halve uren. Centimeters en
decimeters aan elkaar koppelen (10 cm
= 1 dm).
Het laatste is iets om te onthouden en
het blijven toepassen, dus herhaling
helpt!
Laatste dingen..
Op de inloopavond is er een vraag
uitgezet om biebouder of klassenouder
te worden. Als u belangstelling hebt,
heel fijn! Stuur dan gerust een mail.
Annebeth van der Veen.
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Groep 1-2
Start van het nieuwe jaar
De eerste weken zijn alweer voorbij,
hoe snel gaat dat allemaal en inmiddels
gestart met het tweede thema.
We zijn gestart met 19 kinderen,
waarvan een van een andere school
kwam, in groep 2 is gestart en
afgelopen maandag stroomde de 20ste
in. In oktober en november zullen nog 3
kinderen komen kijken en instromen,
waarvan 1 in december 4 jaar wordt.
We hopen dar ze allemaal een fijne tijd
bij ons op school zullen hebben.
Thema
We zijn het jaar gestart met het thema:
welkom op school, een nieuw
schooljaar. In dit thema stond elkaar
leren kennen centraal, de klas
verkennen, waar staat alles en hoe ziet
een schooldag eruit.
Het tweede thema speelt zich af rond
de Kinderboekenweek en de herfst. Het
thema vriendjes door dik en dun heeft
de hoofdrol. Iedere week staat een
prentenboek centraal. De afgelopen
week was dat ‘de mooiste vis van de
zee’. ‘kikker en zijn vriendjes’ wordt het
volgende boek en tot slot het boek
‘voor mijn allerbeste vriend’.

Dit boek gaat over een eekhoorn die
allemaal eikels vervoerd in het bos…En
dit is meteen een mooie overgang naar
het thema Herfst.
Bijbel en lied
We zijn het jaar gestart met de
verhalen over de schepping. Vervolgend
de verhalen over Noach en inmiddels
zijn we aangekomen bij Abraham.
Liederen die we erbij hebben geleerd
zijn: alles heeft de Here God gemaakt,
https://www.youtube.com/watch?v=_I
ZDww6oFFc en ‘k stel mijn vertrouwen
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op de Heer mijn God,
https://www.youtube.com/watch?v=nu
_o24L6GMU.
Spreekavond
Op 9 en 11 oktober bent u hartelijk
welkom op de spreekavonden om te
vertellen over uw kind. Waar bent u
trots op, wat heeft uw kind nodig, waar
speelt uw kind graag mee enz enz.
Schoonmaak
Voor de vakantie is het speelgoed van
onze groep schoongemaakt. Daar zijn
we heel blij mee. Bedankt!! Mocht er
nog speelgoed van school thuis staan,
zien we dit graag terug op school.
Hengelo sport/gym
Een vakdocent van Hengelo sport komt
dit jaar 2x een les verzorgen. De eerste
keer was maandag 17 september. In
deze les hebben de kinderen een spel in
het ’kabouterbos’ gedaan en vervolgens
springen met en op getallen:

De tweede keer zal maandag 14 januari
zijn.
Voor de gymlessen hebben de kinderen
gymschoentjes nodig met klittenband
en stroeve zool. Mochten de schoentjes
nog niet op school zijn, wilt u ze dan
z.s.m. meegeven?
Info-avond
Dinsdag 11 september hebben we een
info-avond gehad. Hier kreeg u
informatie over het reilen en zeilen in
de kleutergroep. Hoe ziet een dag eruit
en wat doen we. De pp die hierbij is
gebruikt krijgt u in de mail, zodat u het
kunt nalezen of als u niet in de
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gelegenheid was om te komen, weet u
wat er is besproken.
Mochten er vragen zijn, stel ze gerust.
Na schooltijd staan we altijd op het
plein om even een praatje te maken.
Dit was het voor deze maand.
Groet, Judith Liefers en Ineke Poel.

In het onderwijs heb ik ruim 10 jaar
ervaring en heb alle groepen gedraaid.
Dit is mijn eerste jaar op de triangel, ik
ben groepsleerkracht van groep 1/2,
Mijn werkdagen zijn op maandagdinsdag- en woensdagochtend.
Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop
er een mooi jaar van te maken!

Voorstellen van onze nieuwe collega:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Judith Liefers, ik ben
getrouwd met Martin en samen met
onze kinderen Floris(8) en Laurens(5)
wonen wij in Enschede.
Mijn hobby’s zijn winkelen, bible
journaling en leuke dingen doen met
ons gezin.
Wij gaan met ons gezin naar de Chr.
Ger. Kerk Enschede- West in Enschede.
Wij zijn actief lid, ik ben leiding van een
jeugdclub 12-16 jaar en ik zit in de
hoorcommissie.

Groetjes, Judith Liefers

Agenda
dinsdag 2 oktober
dinsdag 9 oktober
donderdag 11 oktober
vrijdag 19 oktober
maandag 22-vrijdag 26 oktober
woensdag 7 november
dinsdag 20 november
donderdag 22 november
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studiemiddag. 12.15 ll vrij
oudergesprekken
oudergesprekken
triangelnieuws
herfstvakantie
dankdag
inloop oudermorgen (voor niet schoolgaande
kinderen oppas regelen)
inloop oudermorgen (voor niet schoolgaande
kinderen oppas regelen)
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