Nieuwsbrief
Jaargang 29 no. 15 16 juni 2020
RK Basisschool Triangel, Linnerhof 36 6067 EJ LINNE
www.triangel-linne.nl directie.triangell@innovo.nl

Telefoon: 0475 462321

Beste ouders / verzorgers,
De komende jaren gaan we het onderwijs anders inrichten omdat kinderen voor de toekomst andere
vaardigheden nodig hebben. We noemen deze vaardigheden de “21st century skills”. Deze
vaardigheden zijn: Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, Creativiteit,
Kritisch denken, Communicatie en Sociale en Culturele vaardigheden. Bij veel van deze
vaardigheden is de leerling zelf aan zet en zal de leerkracht meer dan ooit de coach van het proces
moeten zijn. Wij willen vanuit een positieve levenshouding en door het bieden van een veilige
omgeving kinderen brengen tot een optimale leerprestatie. Triangel wil elk kind de gelegenheid geven
zich toe te rusten met kennis en vaardigheden, om zich te ontwikkelen tot een waardevol mens
binnen de samenleving.
Onze school heeft het onderwijs zo georganiseerd, dat kinderen in acht aaneensluitende jaren de
school kunnen doorlopen. Tevens is het onderwijs zodanig ingericht dat kinderen waar mogelijk op
hun eigen niveau kunnen werken. We vinden de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind net zo
belangrijk als de cognitieve ontwikkeling, zodat de leerlingen na 8 jaar klaar zijn voor het voortgezet
onderwijs dat bij hun mogelijkheden past. Om bovenstaand te kunnen nastreven gaan wij vanaf
komend schooljaar, 2020-2021, beginnen met ons onderwijs anders te organiseren. Wij doen dit
stapsgewijs; samenwerken in grotere eenheden (bijvoorbeeld met de groepen 1, 2 en 3), werken met
combinatiegroepen (m.i.v. schooljaar 2020-2021 gaan we starten met een combinatiegroep 2-3) en
kinderen verwerken en oefenen leerstof onder begeleiding op een zogenaamd leerplein. Bij het
ingang zetten van deze verandering krijgen we externe begeleiding van BCO – onderwijsadvies.
Het spreekt voor zich dat wij u gedurende het schooljaar op de hoogte blijven houden van de stand
van zaken en de voortgang van deze veranderingen m.b.t. het onderwijs anders organiseren.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 2/3 ontvangen vandaag per mail een uitnodiging
voor een informatieavond.
Leerkrachten,
Onderwijsondersteuners en directie van
Basisschool Triangel - Linne

groepsverdeling 2020-2021
Groep 1a/2a
Groep 1b/2b
Groep 2/3
Groep 3a
Groep 4a
Groep 5a
Groep 6a

Wilma Nijsten en Celeste Mestrum
Lieke Swinkels en Annemieke Drohm
Gerlinde Cuijpers en Gerry Haagmans
Marjet Ruijters
Esther Verheggen en Chantal Stienen
Nellie van Kooi en Annemiek Pustjens
Alessandro Bruisten

Groep 7a
Groep 8a

Elles Dautzenberg en Merel Aerts
Lonneke Janssen

vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021

Carnaval vakantie

15-02-2021 t/m 19-02-2021

Pasen

maandag 05-04-2021

Koningsdag

dinsdag 27-04-2021

Meivakantie

03-05-2021 t/m 14-05-2021

Pinksteren

24-05-2021

Zomervakantie

23-07-2021 12:00 u t/m 03-09-2021

In verband met een studiedag van de leerkrachten is de school gesloten op:
•
•
•
•

woensdag
maandag
vrijdag
maandag

14-10-2020
16-11-2020
02-04-2021
21-06-2021

Gymrooster 2020-2021

DINSDAG/DONDERDAG

GROEP

08:30-09:15
09:15-10:00
10:15-11:00
11:00-11:40

7
6
5
4

12:45:13:30
13:30-14:30

3
8

