Door: Maud

Schooljaar 2019-2020
Zomer 2020

Winnaars coronawedstrijd

Ymke en Liv (groep 8), Inti (groep 3), Evi (groep 1/2C), Vivienne (groep 5) en Sarah (groep 4)
ontvingen een boekenbon van de Ouderraad en school en een cadeautje van boekenwinkel
Pezzi Pazzi. De winnaars zijn gekozen door de redactie van de schoolkrant.
Bekijk de tekeningen op pagina 4 en 5

Redactie
De redactie voor deze speciale corona editie
van de Triangelkrant bestond uit vier kinderen
uit groep 8: Sam, Maud, Lucy en Keano.
Slechts twee keer hebben we samen met de
kinderen aan de krant kunnen werken. Verder
is er veel Whatsapp-contact geweest. We
hebben als hoofdredactie daardoor iets meer
artikelen zelf gemaakt.
Veel leesplezier,
Mireille en Annette (hoofdredactie)
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Lesgeven in coronatijd
Door: hoofdredactie
Voor kinderen en ouders was de coronatijd
bijzonder omdat ze opeens niet meer in het
klaslokaal zaten, maar in de woonkamer.
Dat gold natuurlijk ook voor de leerkrachten. Hoe was het voor hen om
opeens vanuit de woon- of slaapkamer les
te geven via een scherm? We hielden een
korte enquête.

Juf Meta leest voor vanaf haar zolder

Juf op pauze
Het was moeilijk om de kinderen niet elke
dag even te zien en in de klas kun je
kinderen gemakkelijker even op weg helpen.
‘Contact kunnen maken met ieder kind
persoonlijk is onvervangbaar’, geeft juf
Helma aan. Juf Marjolein miste de interactie
met de kinderen bij het maken van instructiefilmpjes. ‘Hoewel het voor de kinderen
misschien wel fijn was om de juf even op
pauze te zetten’, schrijft ze erbij. Juf Meta
vond het vooral een uitdaging om het thuiswerken te combineren met haar twee jonge
dochters die ook thuis waren, net als haar
vriend. ‘En dat allemaal in een best wel klein
huis’. Meester Jim vond het helemaal niet
lastig en is aan het nadenken over hoe je dit
in de toekomst vaker kan doen. ‘Bijvoorbeeld
door de kinderen over de school te verspreiden en via classroom te laten werken’.
De kleuters kregen knutselpakketten met
leerzame dingen mee, dat ging eigenlijk heel
goed, geeft juf Jacqueline aan.

Zonder douchen
Vanuit huis lesgeven had ook zeker een
positieve kant, zo lezen we in de reacties. ‘Iets
langer uitslapen en daarna lekker lesgeven in
mijn joggingbroek’, schrijft de een. ‘Lesgeven
in je pyjama, zonder te douchen en niemand
die het doorheeft’, schrijft de ander. (We
noemen even geen namen om reputatieschade te voorkomen… ;-) ). Het lesgeven via
de digitale middelen was soms een uitdaging,
‘Het bijpraten met de klas via google meet
was heel prettig’, schrijft juf Anne en juf Anita
geeft aan dat ze heel veel heeft geleerd door
het digitale lesgeven. Het was interessant om
te zien hoe de kinderen op zo’n andere
situatie reageren en hoe ze ermee omgaan,
geeft een van de leerkrachten aan.
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Digitaal lesgeven
Over het maken van instructiefilmpjes zijn de
meningen verdeeld. Zo’n scherm haalt het
niet bij de klas, geeft juf Anne aan. Juf
Marjolein had de smaak al snel te pakken en
maakte samen met haar vriend gymles
filmpjes (te vinden op YouTube gymmen met
juf en tho). Juf Meta las regelmatig voor en
juf Anita vond het maken van instructiefilmpjes best leuk. Meester Jim heeft geleerd
dat hij iets rustiger kan praten bij het maken
van opnames en bij de google-meet
momenten. Juf Margot had niet verwacht dat
ze instructiefilmpjes zou gaan maken, maar
ze ging toch overstag. En ook juf Sarah kan
digitaal meer dan ze dacht, geeft ze aan.

Leuk inkijkje
Deze nieuwe manier van lesgeven gaf
nieuwe inzichten. Meester Jim ontdekte bij
één van de leerlingen in groep 7 dat de
woonkamer als een gymzaal is ingericht, juf
Sarah ontdekte dat de kleuters in haar groep
meer van bloemen en planten houden dan
ze dacht. Juf Margot roemt het doorzettingsvermogen en de creativiteit van haar
leerlingen en juf Anne kreeg door de googlemeet momenten een leuk inkijkje in de
huizen en tuinen van de kinderen.
Complimenten
Bijna alle leerkrachten geven aan dat het
goed is om te merken dat de kinderen
school echt gemist hebben. ‘Ze houden
stiekem meer van school dan ze altijd
zeggen. Alle kinderen misten het enorm’,
geeft juf Meta aan. Complimenten voor
ouders en kinderen waren er ook. Of zoals
juf Helma het verwoordt: ‘Top dat alle
ouders, oma's, opa's en oppassen geweldig
hard en serieus met hun kinderen gewerkt
hebben. Een groot compliment!’

Gym op het
schoolplein

Triangelkrant zoekt hulp
We zoeken een enthousiaste ouder met een
beetje verstand van tekstschrijven en/of
journalistiek voor de hoofdredactie.
We maken tweemaal per jaar samen met kinderen uit groep 7 en 8 de Triangelkrant.
We werken per krant tien weken één uur per
week samen met de kinderen aan de krant.
Lijkt het je leuk om te helpen? Mail naar triangelkrant@gmail.com
Annette en Mireille
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Winnaars Coronawedstrijd

Evi, groep 1/2C

Inti, groep 3
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Sarah, groep 5

Vivienne, groep 6

Liv en Ymke, groep 8
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Juf Helma gaat met pensioen
Door: Keano
Voor juf Helma was schooljaar 2019-2020
het laatste schooljaar. Ze is 64 jaar en
gaat met vervroegd pensioen. Ze heeft 28
jaar lesgegeven op de Triangel, dat was
eerst de Albert Plesman school. Ze heeft
ruim 15 jaar groep 3 lesgegeven. De
laatste jaren heeft ze ook aan andere
groepen les gegeven.

Wat zijn je beste herinneringen aan je laatste klas?
De leuke verhalen die de kinderen kunnen
vertellen. De interactie. Hun humor.
Hun belangstelling naar mijn verhalen.
Hoe zag de school eruit toen je voor het
eerst binnen kwam?
De school was kleiner en er waren andere
juffen en meesters. Alleen juf Margot ken ik
nog uit de Plesmantijd.

Wat vond je leuk aan groep 3 lesgeven?
De leeftijd van de kinderen vind ik erg leuk.
Je begint met het leren lezen van letters en
kleine woordjes, zinnen en dan opeens
kunnen ze een boek lezen. Er gaat een wereld voor ze open. Dat vind ik altijd weer
heel bijzonder.

Ga je vrijwilligerswerk doen?
Dat weet ik eigenlijk nog niet, maar iets
betekenen voor kinderen of dieren lijkt mij wel
fijn.

Wat ga je het meest missen van de
triangel?
De kinderen en mijn collega's.

Wat ga je doen met al je vrije tijd?
Reizen met mijn man, boeken lezen, koken,
hardlopen, naar familie
en vrienden, zingen in
een
zangkoor,
een
schildercursus volgen,
met de hond wandelen,
van mijn tuin genieten
en heel erg veel en vaak
van
mijn
drie
kleinkinderen genieten.
Ga je nog aan nieuwe
hobby beginnen?
Misschien ga ik wel een
schrijfcursus volgen of
djembe leren spelen.

Foto 2018
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Een paar herinneringen aan juf Helma

Het liedje van Jantje snoeper.
Lenthe, groep 5

Ze organiseerde heel veel leuke teamuitjes.
Marjolein, juf groep 8
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Directeur van een lege school
Door: hoofdredactie
Leonie is sinds dit schooljaar locatiedirecteur van OBS De Triangel. Hoe heeft
zij de afgelopen maanden beleefd?
Omschrijf de afgelopen maanden?
Als ik het in vijf woorden moet omschrijven,
zijn dat: nieuw, uitdagend, afstemmen,
samen leren en saamhorigheid. Al langere
tijd werd er over gesproken en toen ineens
werd het besluit genomen dat de scholen
dicht moesten. Voor iedereen was dat
enorm schakelen en wennen. Alles moet
vanuit huis: onderwijs voor de leerlingen
verzorgen, contact hebben met ouders en
vergaderen met collega's. Maar thuis
moesten we ook ons eigen gezin verzorgen.
Hoe ging het thuiswerken bij jou?
Het thuiswerken was een unieke situatie die
(gelukkig) niet eerder was voorgekomen.
Alles moest (snel) bedacht en geregeld
worden. Ik wilde er graag zijn voor de
school, ouders, collega's en de kinderen.
Met twee kleine kinderen thuis van toen nog
5 en 2 jaar was dat nogal een uitdaging. Ik
heb besloten mijn kinderen naar de
noodopvang te brengen. Daardoor had ik
mijn handen vrij om alles zo goed mogelijk
te regelen voor iedereen op school.
Wat maakte deze maanden bijzonder?
De saamhorigheid. Ondanks alle dingen die
niet konden, was je aangewezen op je eigen
gezin. Je beseft ineens hoe belangrijk (en
niet vanzelfsprekend) je gezondheid is en
dat je er voor elkaar moet zijn.
Ik heb in het
begin mijn buren
geholpen
die
positief
getest
waren
voor
corona.
Boodschappen
doen
en vers gekookt
eten voor de deur
zetten. De kleine
dingen maken in
zo'n periode het
verschil.

Wat was de grootste uitdaging in de
afgelopen maanden?
Prioriteiten stellen. Wat is nu belangrijk en heeft
er voorrang? Samen met het team hebben wij
hier iedere keer uitvoerig over gesproken en
beslissingen genomen.
Wat neem je mee van deze periode naar
volgend jaar?
Het onderwijs heeft door de corona een
positieve ontwikkeling doorgemaakt op het
gebied van ICT. Hoe kunnen wij deze kennis en
vaardigheden
meenemen
naar
volgend
schooljaar? Aan de andere kant vind ik het als
school heel belangrijk oog te hebben voor de
mensen om ons heen. Dit is nu niet altijd
mogelijk vanwege het feit dat ouders de school
nog niet in mogen. Ik hoop dat dit in de toekomst
weer kan gaan plaatsvinden.
Waar ben je trots op?
Het team, de kinderen en de ouders! Samen is
er de afgelopen maanden hard gewerkt om
ervoor te zorgen dat de kinderen (waar mogelijk)
onderwijs aangeboden kregen.
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Challenges
Groep 6, 7 en 8 kregen in de thuiswerk periode regelmatig challenges. Een greep uit de meestal
grappige inzendingen:
STAPELEN
Stapel 5 appels op elkaar, maak een foto.

Farah, groep 8

WALK LINE AN
EGYPTIAN

TRUCJE
Laat je huisdier, broer of zusje een
trucje doen.

Julian, groep 7 (trucje
van zijn zusje Lieve)

Leah, groep 8

MAAK EEN MINISTRIP

Mick, groep 7
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DOE EEN SCHILDERIJ NA
Deze challenge was in heel Nederland populair www.tussenkunstenquarantaine.nl
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Kleurplaat
Door: Keano
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Woordzoeker
Door: Maud
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Waar gaat groep 8 heen?
Door: Lucy
•
•

•
•
•
•
•
•

Goois Lyceum: Jorn, Suze,
Liv, Jaap, Lieuwe, Lucy
Vechtstede College: Karina,
Niro, Leah, Levi, Sam,
Maud, Xander, Kevin, Ymke,
Maren, Marius, Tristan
Casparus College: Farah,
Ouiam, Ines
Vitus Bussum: Floris
Vitusmavo: Tyler
Wellantcollege: Isabel,
Keano
Hubertus & Berkhoff: Lars
Praktijk College: Sarah

De musical van groep 8: dit jaar iets anders
Door: Sam
Gelukkig was er dit jaar toch een
musical! De musical heette ‘Herrie op
het eiland’. Over een eiland waar vier
gangsters een nieuw leven willen
beginnen. Maar opeens zien ze een
cruiseschip en ze willen van alles doen
om de mensen op dat schip weg te
houden van het eiland. Het was een
heel grappige musical.
Het was dit jaar anders omdat we niet naar
school gingen en we geen auditie konden
doen voor de rollen. We moesten een
filmpje maken en opsturen en zo werden
de rollen verdeeld. Groep 8 heeft de
laatste weken elke dag geoefend. Acteren,
zingen, dansen maar ook werken aan het
decor.
We moesten buiten oefenen vanwege het
corona-virus. We oefenden eerst in
kleine scènes en later alles achter elkaar.
We vonden het allemaal heel leuk om te
oefenen, hoewel het soms saai was om
steeds hetzelfde te doen. Maar uiteindelijk
was het heel leuk.

Omdat er corona is konden niet alle ouders
tegelijk komen kijken en kon je ook geen
broertjes, zusjes, oma’s en opa’s uitnodigen.
Maar de musical werd gefilmd! En zo kan
iedereen het later alsnog zien en kun je ook als
je groot bent er nog eens naar kijken.
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(Voor)lees boeken voor de zomervakantie
Door: hoofdredactie

5 -7 jaar
De Gorgels

Gorgels wonen op het Eiland, in hun goed verstopte holletjes onder
de grond. Ze zoeken bramen en Gorgelbessen in de duinen terwijl
de kleine Gorgels op het strand spelen. Elke nacht gaat de kleine
Gorgel Bobba naar school. Daar leert hij alles over de natuur en de
geheime, magische krachten van de Gorgels. Over Mensenkinderen en… Brutelaars, de nare wezens die kinderen grieperig of
verkouden maken als de R in de maand zit. Wanneer Bobba groot
en sterk en snel genoeg is, krijgt hij een foto van het Mensenkind
over wie hij zal gaan waken. Een jongetje met krullen… Melle!
Bobba gaat op reis, klaar voor zijn eerste avontuur.

7 - 9 jaar
Dogman

Als een politieagent en zijn hond gewond raken door de streken van de gemene kat Karel, verandert een levensreddende
operatie alles. Dog Man is geboren! Deze nieuwe superheld
is dol op botten en likjes geven aan de politiebaas. Maar boven alles beschermt hij de stad tegen rottige robots, kattige
criminelen en op hol geslagen hotdogs.
Dog Man is een hilarische graphic novel vol met bizarre tekeningen en leuke woordgrappen .

9 - 12 jaar

De laatste helden op aarde

Tweeënveertig dagen geleden was Jack Sullivan een gewone
jongen met een gewoon leven. Maar nu is zijn wereld een
TOTALE MONSTER-ZOMBIE-CHAOS. Vanuit zijn coole
boomhut beleeft Jack iedere dag als een soort videogame.
Maar in zijn eentje kan hij niet op tegen alle angstaanjagende
wezens in de stad. En daarbij is het veel leuker om samen
met je vrienden tegen monsters te strijden...
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Cryptogram
Door: Sam
1.
Iets wat je op het strand vindt
2.
Zij gaat met pensioen
3.
In dit werelddeel mogen we op vakantie
4.
Dit lees je nu
5.
Elke klas heeft 15 nieuwe gekregen
6.
Hier kan je in zwemmen
7.
Hierdoor moesten we thuis werken
8.
Daar ga je heen op vakantie met je tent
9.
Boekenwinkel in Weesp

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Dit jaargetijde
Dit doe je op de Vecht met een boot
Vele blijven in dit land deze zomer
Hallo in straattaal
Hierin werkten we thuis
IJsjes koop je bij…..
Hier waren we vaker dan op school
Dit hebben alle klassen gekregen
Onze school

