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Geldzaken 
 
De ouderbijdrage 
Op school zijn er naast het onderwijs extra 
activiteiten, zoals de kerstviering, een 
schoolreisje, een sportdag of een 
museumbezoek. Alle kinderen mogen 
daaraan meedoen. Wij mogen ouders wel 
om een vrijwillige bijdrage vragen, maar 
die bijdrage is écht vrijwillig. Ouders die 
niet betalen, hoeven dat niet aan ons uit te 
leggen. Hun kind mag gewoon met alles 
meedoen.   
 
Als er op school te weinig geld is voor de 
extra activiteiten, moeten we andere 
plannen bedenken of de bekostiging anders 
regelen. Wanneer dat niet lukt, kunnen de 
extra activiteiten niet doorgaan. Daarom 
hopen we dat zoveel mogelijk ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage betalen. Dan 
kunnen de extra activiteiten voor iedereen 
doorgaan. 
 
In de Algemene Ledenvergadering die 
rond 1 oktober wordt gehouden, wordt de 
vrijwillige ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2022-2023 vastgesteld. Het 
bedrag hieronder is dus een richtbedrag. 
De vrijwillige ouderbijdrage is € 27,50 per 
kind. 
Daarnaast vragen we u een bijdrage voor 
het schoolreisje. Dit bedrag wordt 
tegelijkertijd met de ouderbijdrage geïnd. 
 
Het schoolreisje 
Het richtbedrag voor de bijdrage voor het 
schoolreisje is +/- € 27,50 
 
Onderbouwfeest 
Het richtbedrag voor de bijdrage voor het 
onderbouwfeest is € 7,50 
 
Het schoolkamp 
De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 is 
+/- € 95,00 per kind 
 
Het lunchen 
De bijdrage voor het lunchen is vastgesteld op 
€ 2,00 per kind per keer. De bijdrage kan op de 
dag zelf voldaan worden aan een van de 
lunchouders. Ook kan er voor langere tijd in een 

keer betaald worden. Voor nadere informatie 
zie het onderdeel “lunchen” in deze schoolgids. 
Voor namen en telefoonnummers van de 
overblijfmoeders zie bijlage 1 in deze 
schoolgids.  
 
 

Groepsverdeling 2022 - 2023 
 
De groepsindeling voor het komende schooljaar 
ziet er als volgt uit: 
 
Groep 1   juf  Mieke (ma/di)           
  juf Renee (wo/do/vr) 
Groep 2 juf Maaike Blomsma      

(ma/di/do/vr)  
meester Vincent (woe) 

Groep 3 juf Danielle (ma/di/woe) 
                         juf Maaike Noordanus(do/vr) 
Groep 4            juf Kelly (ma/di/woe/vr)   
  juf Karin (do) 
Groep 5 juf Karin Strijker(ma t/m vr)  
Groep 6 juf Liza (ma/di/woe/vr) 
                         juf Manon (do) 
Groep 7  juf Vivian (ma/di) 

meester Remco woe/do/vr) 
Groep 8  meester Dirk (ma/woe/do/vr)  
  juf Manon di) 
Groep 9 juf Ingrid alle groepen 
 
Prismagroep 4/5 juf Birgit (ma - vr) 
    juf Juliet (woe/do)  
Prismagroep 6   juf Sandra (ma/di/wo/vr) 
    Juf Karin (do) 
Prismagroep 7/8 juf Inge (ma/di/woe) 
    Juf Marjo (do/vr) 
 
Juf Angenieta is dinsdag tot en met vrijdag 
ambulant als directrice.  
 
Alle groepen hebben een ochtend of middag 
waarop een extra leerkracht aanwezig is voor 
ondersteuning, kindgesprekken en andere 
activiteiten. 
 
Juf Claske is op ma/di en do intern begeleid-
ster (Ib-er.) 
 
Juf Ingrid begeleidt alle kinderen van groep 9 
en doet de coördinatie meerbegaafden. 
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Gymnastiekrooster 2022 - 2023  
 
Maandag:   8.30  -   9.15 groep 4 
    9.15  - 10.15 groep 7  

10.15  - 11.00 Prisma 4/5
 11.00  - 12.00 Prisma 6
 13.15  - 14.15  Prisma 7/8  

  14.15  - 15.15  groep 8 
 
Woensdag:     8.30  -    9.15   groep 3 
     9.15  -  10.15   groep 5 
   10.15  -  11.15  groep 6  
   11.15  -  12.15   groep 8 
 
Donderdag:  13.15  -  14.15  Prisma 7/8 
   14.15  -  15.15  groep 7 
 
Vrijdag:    8.30  -    9.15  groep 1 
    9.15  -  10.15 groep 2 

10.15  -  11.15 groep 4 
  11.15  -  12.00 groep 3 
  13.15  -  14.15  groep 5 +  
                                                   Prisma 4/5 

14.15  -  15.15 groep 6 +           
                          Prisma 6 
 

 
Lesuren en vakantierooster 

 
Een overzicht van de lesuren en het vakantie-
rooster vindt u uitgewerkt als bijlage achterin 
deze schoolgids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schooltijden 

 
De schooltijden voor de  groepen  1 t/m 8 en 
Prisma zijn op: 
maandag  
dinsdag 
donderdag  
vrijdag      8.30  - 12.00 uur 
   13.15  - 15.15 uur 
op woensdag:    8.30  - 12.15 uur 
 
De kleuters en groep 3 zijn op vrijdagmiddag 
vrij. 
 
De kinderen mogen als regel niet eerder dan 
tien minuten vóór dat de bel gaat, op de speel-
plaats zijn. 
Buiten gaat de bel tien minuten voor tijd, zodat 
iedereen op tijd naar binnen kan en in school 
gaat deze nog een keer bij de start van de 
school om 8.30u. en 13.15u., zodat er met de 
lessen begonnen kan worden.  
 
Vanaf 8.15 uur en vanaf 13.00 uur wordt er op 
de speelplaats door leerkrachten gesurveil-
leerd. 
 
 

Uitstroom leerlingen 
 
De uitstroom van de leerlingen van groep 8 
naar het voortgezet onderwijs 
 
Een onderwerp dat de laatste jaren veel aandacht 
krijgt, zijn de resultaten van het onderwijs. Hoe zit 
het met de prestaties van de (basis)scholen 
Veel basisscholen zijn heel voorzichtig met het 
presenteren van allerlei cijfers. Dat heeft te 
maken met het feit dat er verschillende 
interpretaties aan gegeven kunnen worden. Er 
kunnen dan gemakkelijk verkeerde conclusies 
getrokken worden. Als een school bijvoorbeeld 
hoge en goede resultaten van leerlingen 
presenteert, zegt dat niets over de kwaliteit van 
het gegeven onderwijs op die school. 
 
Waar ouders steeds meer naar vragen, is ook de 
uitstroom van groep 8 naar het vervolgonderwijs. 
Waar gaan die kinderen allemaal naar toe?  
Antwoorden op die vragen geven evenmin een 
goed beeld van het onderwijs op de Triangel. Het 
geeft wel een beeld in welke richting  (rooms- 
katholiek, protestants christelijk of openbaar) de 
kinderen na groep 8 inslaan. 
In bijlage 3 ziet u deze uitstroom schematisch 
weergegeven. 
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Buitenschoolse opvang 

 
Binnen onze school bieden wij in 
samenwerking met “Kind en Co”, de volgende 
vormen van opvang aan: 
 
- Peutergroep, voor kinderen van 2 – 4 jaar. 
  De peuteropvang werkt met de methode “Uk  
  en Puk” en is een VVE locatie. 
- Buitenschoolse opvang (BSO), voor kinderen  
  van 4 – 12 jaar 
 
De peutergroep 
De peutergroep is geopend op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 – 
12:30 uur. Ter voorbereiding op de basisschool 
kunt u er voor kiezen om uw kind naar een 
peutergroep te laten gaan. Wij zijn een VVE 
locatie en werken met thema’s, de thema’s van 
Uk en Puk laten wij zoveel mogelijk aansluiten 
met de thema’s van school. We doen 
spelletjes, zingen liedjes, lezen voor, tekenen 
en spelen natuurlijk lekker buiten. Zo leren de 
kinderen spelenderwijs nieuwe dingen. De 
peutergroep maakt gebruik van een lokaal in 
de onderbouw, het lokaal is ingericht met 
verschillende speelse hoeken.  

Voor meer informatie zie: 

https://www.kmnkindenco.nl/pg/peutergroep-
gouda-triangel/ 

De buitenschoolse opvang 
 
Onze BSO maakt gebruik van 2 lokalen en de 
hal in de onderbouw. Deze lokalen zijn 
huiselijk ingericht en ruim opgezet. De BSO is 
geopend op maandag, dinsdag en donderdag. 
De opvang op woensdag en vrijdag vind plaats 
op BSO de Cirkel, de kinderen zullen hier met 
de taxi of BSO-bus naartoe gebracht worden.  
Het aanbod aan activiteiten is gevarieerd en er 
wordt rekening gehouden met de wensen en 
leeftijd van de kinderen. Wij zoeken aansluiting 
bij de thema’s die op school worden 
aangeboden. Ook de overdracht van de 
leerkracht naar de pedagogisch medewerkers 
van “kind en co” is bij ons vanzelfsprekend.  
De kinderen worden zoveel mogelijk 
gestimuleerd deel te nemen aan de activiteit, 
maar vrij spel zien wij ook als activiteit. Tijdens 
de vakantie is er de hele dag opvang en 
worden de activiteiten daarop aangepast.  
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De Groeiling 
 
De Groeiling, stichting voor katholiek en 
interconfessioneel basisonderwijs 
 
 De Groeiling is een  organisatie in het 
(speciaal)basisonderwijs in Gouda en 
omgeving, ontstaan uit een samengaan van de 
Stichting Regionaal Katholiek Schoolbestuur 
Gouda en de Stichting Rooms-katholiek 
basisonderwijs De Groene Waarden.  
 
De Groeiling vertegenwoordigd het katholiek en 
interconfessioneel  onderwijs in tien ge-
meenten waarin tweeëntwintig scholen, zes-
duizend leerlingen en zeshonderd mede-
werkers. 
De Groeiling biedt kwalitatief goed onderwijs, 
met oog voor individuele ontwikkeling van het 
kind. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website www.degroeiling.nl. 
 
 
Organisatie & structuur 
De Groeiling heeft een College van Bestuur. 
Deze bestaat uit twee leden en geeft leiding aan 
de schooldirecteuren.  
De heer J.K. Meindersma is voorzitter van het 
College van Bestuur en  mevrouw Atie de Gier 
is lid van het  College van Bestuur. 

 

Drie stafmedewerkers en een directiesecre-
taresse ondersteunen het College van Bestuur. 
 
De Groeiling valt onder het Samenwerkings-
verband: Hollands Midden. 
 
Elke school heeft een directeur die de teams 
op de scholen aanstuurt. 
 
 
Raad van Toezicht 
Vijf personen vormen samen de Raad van 
Toezicht van de stichting. De leden zijn be-
noemd voor een periode van drie jaar. Na deze 
termijn zijn zij nog eenmaal herkiesbaar voor  
eenzelfde periode.  
 
Samenstelling Raad van Toezicht op 1 januari 
2022: 
 

• Mw. C. van den Berg (voorzitter, 
remuneratiecommissie) 

• Mw. A. Juli (lid) 
• Dhr. F. de Jong (lid, auditcommissie) 
• Dhr. E. Schippers 
• Dhr. R. Beek 

 
 
 

Samenstelling algemene directie en 
stafbureau: 
Algemene directie: 

• de heer J.K. Meindersma 
- voorzitter College van Bestuur 

 
Bestuurssecretariaat: 

• Mieke Houdijk – 
secretariaat@degroeiling.nl  

• Michel Hofland – 
michel.hofland@degroeiling.nl  

Telefoonnummer: 0182-670051 
 
Personeel en organisatie: 

• Gabriëlle ter Maten – 
wervingenselectie@degroeiling.nl  

• Roos van der Burg – 
roos.vander.burg@degroeiling.nl  

• Marloes Verpoort – 
personeelszaken@degroeiling.nl  

Telefoonnummer 0182-861051 
 
Huisvesting: 

• John Kamp – 
huisvesting@degroeiling.nl  

Telefoonnummer: 0182-861052 
 
ICT: 

• Trees Vos –  
ict@degroeiling.nl 

 
Groeiacademie: 

• Mevrouw I. van Zijl   
- coördinator Groeiacademie 

 
 
 

 
 
  

http://www.degroeiling.nl/
mailto:secretariaat@degroeiling.nl
mailto:michel.hofland@degroeiling.nl
mailto:wervingenselectie@degroeiling.nl
mailto:roos.vander.burg@degroeiling.nl
mailto:personeelszaken@degroeiling.nl
mailto:huisvesting@degroeiling.nl
mailto:ict@degroeiling.nl
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Ontwikkeling / Innovatie 
 
Ontwikkeling / Innovatie 
De Triangel staat open voor verbetering en 
vernieuwing. Voor onze schoolorganisatie, wordt 
er gewerkt met het schoolplan. Er is een nieuw 
schoolplan ontwikkeld voor de periode 2022-
2024. Dit beleidsplan is tot stand gekomen op 
basis van besprekingen met het 
managementteam, het schoolteam en de 
medezeggenschapsraad.  
 
In het Schoolplan geven wij aan: 
• wat onze missie is 
• wat onze visie is 
• wat we nu goed doen en wat we nog 

moeten verbeteren 
• wat onze speerpunten voor deze periode 

zijn 
• wat we nodig hebben om onze doelen te 

realiseren 
 
De concrete werkzaamheden binnen een 
schooljaar worden beschreven in het Jaarplan 
van de school. In het Jaarverslag wordt aan het 
einde van het schooljaar beschreven wat 
gerealiseerd is uit het Jaarplan. Regelmatig 
wordt gekeken door directie, team en 
medezeggenschapsraad of de doelstellingen 
van het Jaarplan gehaald worden dan wel 
aangepast moeten worden. 
 
Een aantal voorbeelden van de doelstellingen 
uit het Jaarplan 2022-2024 die gerealiseerd zijn 
in het afgelopen school:  
 
Rekenen: 
We zijn gestart met het werken met Bareka. Een 
programma wat we zijn gaan gebruiken om het 
automatiseren in onze school scherp in beeld te 
krijgen om zo goed te kunnen aansturen. 
 
Projectmatig werken: 

 We hebben gewerkt met de methode 
Faqta voor het vak aardrijkskunde.  
Deze methode werkt vakoverstijgend en 
de digitale vaardigheden, samenwerken 
en presenteren hebben hier een groter 
deel ingenomen. 

 In het kader van Gouda 750 jaar hebben 
we met de hele school aan dit project 
gewerkt 
 

ICT en communicatie: 
 In alle groepen wordt Parro ingezet als 

middel voor oudercommunicatie.  
 Tijdens corona hebben we veel online 

gewerkt en op afstaand digitaal 
lesgegeven. 

Hoogbegaafden: 
 We zijn met de full-time Prismagroep 4/5 

en 6/7 gestart en hebben hiervoor het 
lesprogramma ontwikkeld. 

 Er is een programma voor groep 8/9 en 
uitwisseling VO ontwikkeld 

 
Gebouw: 

 Er is een architect gevonden 
 Het voorlopige bouwontwerp staat  
 Er zijn een aannemer en installateur 

gevonden voor de nieuwbouw 
 
 
Plannen 2022-2023 

 
In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking 
van beleidsvoornemens beschreven, die weer-
gegeven worden in het Schoolplan. 
    
Op verschillende gebieden zullen we ons als 
school verder willen ontwikkelen:  
 
Rekenen: 

 Verder inzet en borgen van het 
automatiserings-programma Bareka 

 Verbeteren van het strategie gebruik bij 
rekenen door de kinderen 
  

Projectmatig werken: 
 Er worden twee keer schoolbrede 

projecten uitgevoerd. Hierbij wordt er 
gewerkt aan presentatievaardigheden 
als afsluiting van het project. 

    
Hoogbegaafden: 

 We starten dit jaar met een derde  full-
time HB onderwijs voor leerlingen voor 
de groep 4/5 en 6 en 7/8  
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Beleid roken  
 
Roken  
Waarom aandacht voor roken? Wij vinden dat 
wij de verantwoordelijkheid hebben om 
leerlingen een gezonde (leer-)omgeving te 
bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken 
van anderen, ertoe leidt dat kinderen in de 
toekomst eerder geneigd zijn om zelf ook te 
gaan roken. Dat willen we natuurlijk 
voorkomen. Daarnaast beschermen we de 
kinderen op deze manier tegen de schadelijke 
gevolgen van meeroken.  
 
Wij hebben een rookvrij schoolterrein. Dit is te 
zien aan het “rookvrij schoolterrein bord”. Er 
mag nergens meer op het schoolterrein 
gerookt worden. Dit geldt altijd (24 uur per dag, 
7 dagen per week) en voor iedereen: leraren, 
ouders/verzorgers en bezoekers. Het geldt ook 
buiten schooltijd, zoals tijdens een 
ouderavond. Wanneer we met de leerlingen 
een andere locatie bezoeken roken we niet in 
het bijzijn en zicht van de kinderen.  

 
Handhaving  
Op onze school controleert de directeur en het 
team of de regels nageleefd worden. Bij 
overtreding wordt er op onze afspraken 
gewezen en verzocht onze school en of 
schoolplein te verlaten. Het handhaven van het 
beleid geldt tijdens de gebruiksuren van het 
schoolgebouw. Dit geldt ook wanneer ons 
gebouw wordt gebruikt door externe partijen. 

 
Door een rookvrij schoolterrein in te stellen, 
aan te duiden en te handhaven voldoen wij 
aan onze wettelijke verplichting. 
 
Leerlingenzorg  
Als we zorgen hebben over rookgedrag in de 
omgeving van een kind, dan bespreken wij 
deze zorgen in het zorgteam (zorgcoördinator 
en directeur). Indien nodig hebben we contact 
met externe partners zoals de GGD.  
 
Informeren ouders en nieuwe medewerkers  
We informeren ouders en medewerkers 
jaarlijks over deze afspraken via de schoolgids 
en de website. Om ervoor te zorgen dat dit 
structureel gebeurt, is dit in het schoolplan 
opgenomen.  
 
Voor ouders  
Bent u als ouder benieuwd wat u kunt doen om 
te voorkomen dat uw kind gaat roken? Kijk 
eens op: www.hoepakjijdataan.nl, 
www.uwkindenroken.nl en www.opvoeden.nl 
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Bijlage 1 
 
Namen en adressen 
 
School 
De Triangel 
Basisschool voor interconfessioneel onderwijs 
Coniferensingel 20 
2803 JH Gouda 
tel. 0182-530225 
e-mail: directie.triangel@degroeiling.nl 
website: www.triangelgouda.nl 
 
Directie 
Mw. A. Kaatee-de Groot, directeur 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-
1113111 (lokaal tarief) 
 
Schoolbestuur 
De Triangel staat onder bestuur van de 
Stichting De Groeiling 
 
De Groeiling 
Postbus 95 
2800 AB Gouda 
 
T 0182 - 67 00 51 
F 0182 - 67 08 69 
I www.degroeiling.nl  
E secretariaat@degroeiling.nl  
 
Bezoekadres: 
Aalberseplein 5 
2805 EG Gouda 
 
Het stafbureau van De Groeiling is dagelijks te 
bereiken van 08.30-16.30 uur. 
 
Schoolarts en logopedist 
GGD Midden-Holland 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Thorbeckelaan 5 
2805 CA Gouda 
tel. 0182-545650 
 
Opvoedbureau 
Het opvoedbureau Midden-Holland 
Nieuwe Gouwe Westzijde 1,  
2802 AN Gouda, T 0182 547888 
 
 
 
 

 
 
Brede school 
Bezoekadres:  kantoor Brede School 

Roerdompstraat 1 
2802 CR  Gouda 

                          0182- 522803 
Telefoon        :  06-43100267 

Mailadres      :  administratie-bp@bsgouda.nl 
 
Medezeggenschapsraad 
Namens de ouders: 
Dhr. H. van der Elburg voorzitter   
Dhr. J. Bakker  
Dhr. G. van Eijk 
Namens het team: 
Mw. l. Schenk   
Mw. V. Streng 
Mw. M.v.Vliet 
   
 
Oudervereniging 
Mw. C. Harteveld (voorzitter)  
Dhr. O. Welting (penningmeester) 
Mw. D.Theunissen 
Mw. C. de Vos 
Mw. V. de Boer  
 
Lunchouders 
Carla van de Loo    
Linda Teekens 
Esther Kempers 
Debby van Golden 
Sylvana van de Valk 
Lies Hoek    
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:directie.triangel@degroeiling.nl
http://www.triangelgouda.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.degroeiling.nl/
mailto:secretariaat@degroeiling.nl
mailto:administratie-bp@bsgouda.nl
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Schoolteam   
 
Directeur: 
 
Angenieta Kaatee-de Groot  
E-mail:  directie.triangel@degroeiling.nl 
 
 
Team: 
 
Maaike Blomsma  
e-mail: maaike.blomsma@degroeiling.nl 
 
Juliet de Bruin 
e-mail: juliet.de.bruin@degroeiling.nl 
 
Mieke Fidder 
e-mail: mieke.Fidder@degroeiling.nl  
 
Birgit Groothuis 
e-mail: birgit.groothuis@degroeiling.nl  
 
Inge Habot 
e-mail: inge.habot@degroeiling.nl  
 
Daniëlle Kingma 
e-mail: danielle.kingma@degroeiling.nl  
 
Renee Koolwijk  
e-mail: renee.koolwijk@degroeiling.nl 
 
Remco Koster  
e-mail: remco.koster@degroeiling.nl  
 
Claske v/d Lee 
e-mail: claske.vander.lee@degroeiling.nl 
    
Ingrid Maas 
e-mail: ingrid.maas@degroeiling.nl  
 
Marjo Mooijman 
e-mail: marjo.mooijman@degroeiling.nl 
 
Maaike Noordanus 
e-mail: maaike.noordanus@degroeiling.nl 
 
Kelly Ram 
e-mail: kelly.ram@degroeiling.nl 
 
Dirk Rijneveld 
e-mail: dirk.rijneveld@degroeiling.nl 
 
Liza Schenk 
e-mail: liza.schenk@degroeiling.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Schouten 
e-mail: karin.schouten@degroeiling.nl 
 
Vivian Streng 
e-mail: vivian.streng@degroeiling.nl 
 
Karin Strijker 
e-mail: karin.strijker@degroeiling.nl 
 
Sandra Verkerk 
e-mail: sandra.verkerk@degroeiling.nl 
 
Manon van Vliet 
e-mail: manon.van.vliet@deGroeiling.nl  
 
 
 

 

mailto:directie.triangel@degroeiling.nl
mailto:maaike.blomsma@degroeiling.nl
mailto:juliet.de.bruin@degroeiling.nl
mailto:mieke.Fidder@degroeiling.nl
mailto:birgit.groothuis@degroeiling.nl
mailto:inge.habot@degroeiling.nl
mailto:danielle.kingma@degroeiling.nl
mailto:renee.koolwijk@degroeiling.nl
mailto:remco.koster@degroeiling.nl
mailto:claske.vander.lee@degroeiling.nl
mailto:ingrid.maas@degroeiling.nl
mailto:marjo.mooijman@degroeiling.nl
mailto:maaike.noordanus@degroeiling.nl
mailto:kelly.ram@degroeiling.nl
mailto:dirk.rijneveld@degroeiling.nl
mailto:liza.schenk@degroeiling.nl
mailto:karin.schouten@degroeiling.nl
mailto:vivian.streng@degroeiling.nl
mailto:karin.strijker@degroeiling.nl
mailto:sandra.verkerk@degroeiling.nl
mailto:manon.van.vliet@deGroeiling.nl
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Bijlage 2:  
 
Urenberekening, vakanties en vrije dagen  
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Uitstroomgrafiek Voortgezet Onderwijs 
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  Overige informatie 

ma di wo do vr za zo 

1 
Zomer-
vakantie 

2 
Zomer-
vakantie 

3 
Zomer-
vakantie 

4 
Zomer-
vakantie 

5 
Zomer-
vakantie 

6 7 

8 
Zomer-
vakantie 

9 
Zomer-
vakantie 

10 
Zomer-
vakantie 

11 
Zomer-
vakantie 

12 
Zomer-
vakantie 

13 14 

15 
Zomer-
vakantie 

16 
Zomer-
vakantie 

17 
Zomer-
vakantie 

18 
Zomer-
vakantie 

19 
Zomer-
vakantie 

20 21 

22 
Eerste  
schooldag 

23 24 
Luizencontrole 

25 26 27 28 

29 30 31     

augustus 2022 

Parro 
 
Op de Triangel maken wij voor de 
oudercommunicatie gebruik van  
Parro. 
U kunt Parro als app op uw telefoon 
installeren of gebruik maken van de 
website van Parro. 
 
Als school gebruiken wij Parro om 
o.a.: 

• foto’s van activiteiten met u te 
delen 

• 10 minutengesprekken in te 
plannen 

• Op een eenvoudige manier 
contact te onderhouden tussen 
ouders en school 

• De nieuwsbrief van de school 
te versturen 

• Ingaande dit schooljaar is het 
voor u als ouder ook mogelijk 
om absenties door te geven. 
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Overige informatie 

ma di wo do vr za zo 

   1 
School-
fotograaf 

2 3 4 

5 6 
Kamp groep 8 

7 
Kamp groep 8 
Informatie-
avond groep 2 

8 
Kamp groep 8 

9 
Kamp groep 8 
Onderbouw-
feest 
Schoolreis 

10 11 

12 13 14 
Informatie-
avond groep 
1, 3, 4 en 5 

15 16 17 18 

19 20 21 
Informatie-
avond groep 
6, 7 en 8 + 
prisma 

22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

september 2022 

 
Luizencontrole  
 
Na elke vakantie worden de kinderen 
gecontroleerd door (geschoolde)  
luizenmoeders. Op deze manier willen 
we de school “luisvrij” houden.  
De kinderen worden verzocht op deze 
dag geen staarten, vlechten of gel in hun 
haar te doen.  
 
Schoolkamp groep 8  
 
De kinderen van groep 8 gaan in hun 
laatste schooljaar 4 dagen op kamp. Dit 
zal in een bosrijke omgeving zijn met 
veel mogelijkheid tot spel en recreatie.  
We gaan er vanuit dat dit voor de kin-
deren een onvergetelijk kamp wordt: een 
herinnering aan hun basisschoolperiode.  
Aan de ouders van de betreffende kin-
deren zal een bijdrage gevraagd   
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Overige informatie 

ma di wo do vr za zo 
     1 2 

3 4 
Ouderpartici-
patie overleg 

5 6 
Start kinder-
boekenweek /
projectweek 

7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18  19 
Afsluiting kin-
derboeken-
week/
projectweek 

20 21 22 23 

24 
Herfstvakantie 

25 
Herfstvakantie 

26 
Herfstvakantie 

27 
Herfstvakantie 

28 
Herfstvakantie 

29 30 

31 
Studiedag kin-
deren vrij 

      

oktober 2022 

 
Boekenmarkt  
 
Als afsluiting van de Kinderboeken-
week wordt de jaarlijkse boekenmarkt 
gehouden in de school.  
 
Naast de boekverkoop van een echte 
boekwinkel, kunnen ook de kinderen 
zelf hun 2e-hands boeken kopen en 
verkopen. 
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Overige informatie 

 
Klassenwebsite  
 
Elke groep heeft een eigen klassen-
website. Deze websites kunt u vinden 
via de schoolwebsite van de school: 
www.triangelgouda.nl  
 
Op de klassenwebsites vindt u infor-
matie over de groep van uw kind. 
Klik op de schoolwebsite op  
“Groepen.”  

 
 

ma di wo do vr za zo 

 1 2 3 4 
Start Media-
masters  
bovenbouw 

5 6 

7 8 9 
Informatie 
ochtend  
mediawijsheid 

10 11 12 13 

14 15 16 17 18 
Ik-rapport / 
KIJK  

19 20 

21 22 
10-minuten 
gesprekken 

23 
10-minuten 
gesprekken 

24 
10-minuten 
gesprekken 

25 26 27 

28 29 30     

november 2022 
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Sinterklaas 
 
Elk jaar komt Sinterklaas natuurlijk 
ook naar de Triangel. 
We vieren het eerst in de grote hal 
van de school en daarna in de klas-
sen. 
 
 

Overige informatie 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 

5 
Rapport groep 
8 
Sinterklaas 

6 
Studiedag  
kinderen vrij 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 
Kerstviering 

23 
School uit om 
12.00 uur 

24 25 
Eerste Kerst-
dag 

26 
Tweede Kerst-
dag 
Kerstvakantie 

27 
Kerstvakantie 

28 
Kerstvakantie 

29 
Kerstvakantie 

30 
Kerstvakantie 

31 
Oudjaarsdag 

 

december 2022 
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Brede school  
 
We zijn als school aangesloten bij de 
Brede school Plaswijck-Bloemendaal. 
De kinderen volgen regelmatig lessen 
onder schooltijd, maar kunnen zich 
ook zelf inschrijven voor buiten-
schoolse activiteiten. 
 
Voor meer informatie gaat u naar: 
http://www.bsgouda.nl 
 
 
 
Vreedzame school 
 
De Triangel is een Vreedzame 
school. Bij de Vreedzame school 
wordt de school als een leefgemeen-
schap gezien, waarin kinderen zich 
gehoord en gezien voelen. Kinderen 
voelen zich verantwoordelijk voor el-
kaar en staan open voor verschillen 
tussen mensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige informatie 

ma di wo do vr za zo 
      1 

Nieuwjaars-
dag 

2 
Kerstvakantie 

3 
Kerstvakantie 

4 
Kerstvakantie 

5 
Kerstvakantie 

6 
Kerstvakantie 
Driekoningen 

7 8 

9 10 11 
Luizencontrole 

12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 
Start  
Citotoetsen  

24 25 26 27 28 29 

30 31      

januari 2023 
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Rapportavonden  
 
In de week nadat schoolrapport wordt 
meegegeven staan ook de rap-
portgesprekken gepland. U kunt dan 
10 minuten met de groepsleerkracht 
over de vorderingen van uw kind 
spreken.  
 
In de week voordat het rapport mee 
naar huis gaat, krijgt u de mogelijk-
heid via Parro aan te geven wanneer 
u kunt. Wanneer 10 minuten niet vol-
doende mocht zijn, dan kunt u natuur-
lijk een nieuwe afspraak met de 
groepsleerkracht maken.  
 
Carnaval  
 
Ieder jaar vieren wij als school het 
carnavalsfeest. De kinderen mogen 
dan verkleed op school komen.  
Tijdens deze dag wordt meestal ook 
een playbackwedstrijd gehouden 
 

Overige informatie 

ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 
Studiedag  
kinderen vrij 

4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 
Rapport mee 
Carnaval 

18 19 

20 
10-minuten  
gesprekken 

21 
10-minuten  
gesprekken 

22 
10-minuten  
gesprekken 
Aswoensdag 
 

23 24 
Studiedag 
kinderen vrij 

25 26 

27 
Voorjaars-
vakantie 

28 
Voorjaars-
vakantie 

     

februari 2023 
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Techniek  
 
Op de Triangel werken alle groepen 
voor het vak techniek met de tech-
niektorens.  
De kinderen krijgen per jaar gemid-
deld 10 lessen om zo kennis te ma-
ken met het vak techniek.  

Overige informatie 

ma di wo do vr za zo 

  1 
Voorjaars-
vakantie 

2 
Voorjaars-
vakantie 

3 
Voorjaars-
vakantie 

4 5 

6 7 8 
Luizencontrole 
Start Vasten-
actie 

9 10 11 12 

13 
Week met 
inloopochten-
den 

14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 
Start project-
week 

30 31   

maart 2023 
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Nieuwsbrief  
 
Elke vrijdag verschijnt de nieuwsbrief 
van onze school. In deze nieuwsbrief 
staan alle belangrijke zaken voor de 
komende week.  
Het kunnen huishoudelijke zaken zijn, 
maar ook onderwijsinhoudelijke me-
dedelingen.  
 
De nieuwsbrief wordt via Parro ver-
stuurd naar alle ouders. 
 
 
 

 
Overige informatie 

ma di wo do vr za zo 
     1 2 

3 4 5 6 7 
Goede Vrijdag 

8 9 
Eerste Paas-
dag 

10 
Tweede Paas-
dag 

11 12 
Lentemarkt / 
afsluiting vas-
tenactie / pro-
ject 

13 14 
KIJK-rapport 

15 16 

17 18 
10-minuten 
gesprekken 
kleuters 

19 20 
10-minuten 
gesprekken 
kleuters 

21 
Koningsdag 
onderbouw 

22 23 

24 
Meivakantie 

25 
Meivakantie 

26 
Meivakantie 

27 
Meivakantie 
Koniingsdag 

28 
Meivakantie 

29 30 

april 2023 
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Sportdag 
 
Elk jaar houden we als school op de 
velden van SV-Gouda onze sport-
dag.  
De sportdag is bedoeld voor alle 
kinderen van onze school. Onder 
begeleiding van ouders kunnen de 
kinderen op een leuke en gezellige 
manier lekker bewegen.  
 
Dankzij een actieve sportdagwerk-
groep en de inzet van vele ouders is 
het elk jaar weer een groot succes. 
 
 
 

ma di wo do vr za zo 

1 
Meivakantie 

2 
Meivakantie 

3 
Meivakantie 

4 
Meivakantie 
Dodenherden-
king 

5 
Meivakantie 
Bevrijdingsdag 

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
Moederdag 

15 16 17 
Sportdag 

18 
Hemelvaarts-
dag 

19 
Vrije dag 

20 21 

22 23 
Avondvier-
daagse 

24 
Avondvier-
daagse 

25 
Avondvier-
daagse 

26 
Avondvier-
daagse 

27 28 
Eerste Pink-
sterdag 

29 
Tweede Pink-
sterdag 

30 
Studiedag 
Prisma 

31     

mei 2023 
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Overige informatie 

 
 
Rondje doordraaien 
 
Tijdens het rondje doordraaien kun-
nen de kinderen alvast een middag 
kennismaken met de leerkracht die 
ze het jaar erop krijgen. Vooral voor 
de wat jongere kinderen is dit erg 
belangrijk. Op deze middag worden 
ook gelijk de nieuwe kinderen uitge-
nodigd, zodat deze gelijk met hun 
nieuwe klas kunnen kennismaken 
 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 

5 
Start Cito 
toetsen 

6 7 8 9 10 11 

12 13 14 
Studiedag kin-
deren vrij 
(plannings-
team) 

15 16 17 18 
Vaderdag 

19 20 21 
Afscheid oud-
ste kleuters 

22 23 24 25 

26 27 
Rondje door-
draaien 

28 29 30 
Rapport / map 
mee 
Eindfeest 

  

juni 2023 
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Eindfeest 
 
Aan het eind van elk schooljaar vindt 
het eindfeest plaats. Tijdens het eind-
feest zijn er spelletjes te doen voor de 
kinderen, zoals bijvoorbeeld een 
luchtkussen. Daarnaast is er een dis-
co en kunt u gezellig een drankje 
drinken op het plein. 
 
 
 

Overige informatie 

 di wo do vr za zo 

     1 2 

3 4 5 
Afscheids-
avond groep 8 

6 7 
Laatste 
schooldag 
12.00 uur uit 

8 9 

10 
Zomer 
vakantie 

11 
Zomer 
vakantie 

12 
Zomer 
vakantie 

13 
Zomer 
vakantie 

14 
Zomer 
vakantie 

15 16 

17 
Zomer 
vakantie 

18 
Zomer 
vakantie 

19 
Zomer 
vakantie 

20 
Zomer 
vakantie 

21 
Zomer 
vakantie 

22 23 

24 
Zomer 
vakantie 

25 
Zomer 
vakantie 

26 
Zomer 
vakantie 

27 
Zomer 
vakantie 

28 
Zomer 
vakantie 

29 30 

31 
Zomer 
vakantie 
 

      

juli 2023 
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