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20 DECEMBER IS EEN VRIJE DAG VOOR DE GROEPEN 1 EN 2
LEERLINGEN UIT GROEP 3 TOT EN MET 8 ZIJN DEZE DAG OM 12.00 UUR VRIJ
NIEUWS UIT DE OUDERRAAD
Namens de Ouderraad willen wij iedereen een fijne feestmaand wensen.
De eerst volgende vergadering staat voor 10 december gepland. Mochten
er nog mededelingen, signalen of op- of aanmerkingen zijn, dan kunnen deze gestuurd
worden naar or.trinoom@kansenkleur.nl. De notulen van voorgaande vergaderingen en
andere informatie van de ouderraad is te vinden op: www.trinoom.nl/index.php/info/de-or
Namens alle ouderraad leden: Aline Kersten, Bianca Huijgen, José de
Groot, Lisette Lotte, Lisette Pullens, Manouchka Berendsen, Marieke van Haren, Miranda
van der Donck, Monique Heijmen, Paul Muskens, Stefanie Schoss en Wim Breker.
SINTERKLAASFEEST 5 DECEMBER
Sinterklaas heeft onze school gisteren een bezoek gebracht.
Het was een hele fijne gezellige en feestelijke dag!
Maandag 9 december mogen de kinderen van groep 1/2, als
ze dat willen, één sinterklaascadeautje meebrengen om aan
elkaar te
laten zien. Uiteraard op eigen risico…

OPEN OCHTEND 11 DECEMBER
Woensdag 11 december is er open ochtend tussen 09.00 - 10.30 uur op de
hoofdvestiging Diemewei.
Belangstellende nieuwe ouders zijn van harte welkom.

“OOK DIT JAAR DRAAGT DE TRINOOM DE VOEDSELBANK WEER EEN WARM HART
TOE.”
Ook dit jaar opnieuw een actie voor de voedselbank opgezet.
We willen graag alle kinderen laten weten dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat er in elk
gezin ‘s avonds eten op tafel staat. Juist in deze periode kunnen mensen die dit nodig
hebben iets extra’s gebruiken. Helaas is het aantal gezinnen bij de voedselbank in Wijchen
al gestegen naar 101. Deze gezinnen kunnen in principe 3 jaar gebruik maken van de hulp
van de voedselbank in de hoop dat de financiële situatie daarna weer verbeterd is.

Daarom gaan we van 12 t/m 19 december in de groepen 1 t/m 8 voedsel inzamelen. Dit
moet voedsel zijn dat verpakt is, wat kinderen vanuit huis meenemen (zonder verstreken
houdbaarheidsdatum en geen alcoholische producten).
Producten waar veel behoefte aan is:
- Pasta's en rijst
- Maaltijdsauzen en mixen, juspoeder
- Harde groenten (koolsoorten) en onrijp fruit
-

Soepen, bouillon (blik, pot)
Groenteconserven en pureepoeder
Zuivelproducten (houdbaar), vooral houdbare melk
Oliën en vetten
Koffie, thee en zoet broodbeleg
Blik fruit
Sojaproducten in beperkte mate

De kinderen kunnen dit in de klas inleveren. Handig boodschappen doen kan veel
opleveren, denk aan de 1+1 gratis acties. Idee om het gratis product te doneren? Ander
idee is om kinderen zelf te laten/ te leren budgetteren. Hen een bedrag te geven om zelf in
de winkel te gaan shoppen. Zo krijgen ze inzicht in wat producten kosten. Dat er duurdere
merkproducten en goedkopere producten bestaan. Hoe kun je voor jouw budget zoveel
mogelijk producten kopen?! We hopen van harte dat u meedoet zodat we met zijn allen
andere gezinnen kunnen helpen.
Elke bijdrage is welkom

Kerstdiner 2019
Dit jaar vindt op donderdag 19 december ons
traditionele kerstdiner plaats.
Diemewei van 17.30 uur tot 19.00 uur. Inlooptijd vanaf 17.15 uur.
Brink van 17.45 uur tot 19.15 uur. Inlooptijd vanaf 17.30 uur.
Donderdagochtend 19 december mogen alle kinderen een bord,
bestek en beker (voorzien van naam) in een plastic tas mee naar
school nemen.
Om er een gezellige avond van te maken en samen te kunnen genieten van een heerlijk
kerstdiner, is het de bedoeling dat ieder kind (ouder/verzorger) iets lekkers maakt en dat
meeneemt naar school.
Als uw kind een dieet of aanpassingen nodig heeft, is het verstandig dat u zelf zorgt voor
een alternatief gerecht/menu. Dit geldt ook voor de limonadesiroop die deze avond
geschonken wordt. Het is heel belangrijk dat u er ook zelf voor zorgt dat de
leerkracht goed op de hoogte is!!
Dinsdag 10 december tussen 14.30 uur en 17.00 uur zullen de intekenlijsten met de
verschillende gerechten die gemaakt kunnen worden, beschikbaar zijn via Parro. Elke
ouder kan vanaf dan bij de groep van zijn/haar eigen kind(eren) aangeven voor welk
gerecht hij/zij zal zorgen. Op deze manier is voor iedereen dan ook direct te zien welke
gerechten er al gemaakt worden en welke gerechten er nog beschikbaar zijn om te
maken. Er zijn ook “lege” plaatsen. Hier kunt u uw eigen ‘culinaire creativiteit voor een
hoofdgerecht’ kwijt (er worden al voldoende nagerechten gemaakt).
Op deze manier willen we de kinderen afwisseling bieden in het kerstdiner en ervoor
zorgen dat er niet teveel eten overblijft. Na het diner worden alle spullen weer mee naar
huis genomen.
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Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie terecht bij de leerkrachten Marina,
Willeke, Audrey en Roel of bij de ouders Wim Bremer en Stefanie Schoss.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne voorbereiding op de feestdagen toe.
KERSTCONCERT OP DE TRINOOM
Beste muzikanten en ouders,
Het lijkt nog ver, maar de dagen beginnen toch echt korter te worden: de Kerst komt
eraan! Om de kerstdagen muzikaal in te luiden geven we samen met de kinderen
van YoungHKO, HKO Go en Het Kerkeveld Orkest een Kerstconcert op De
Trinoom aansluitend aan het Kerstdiner op 19 december (rond 19.15 uur).
Speel je een instrument en lijkt het je leuk om samen met een orkest te spelen? Doe mee!
Het maakt niet uit wat voor instrument je speelt of hoe lang je al speelt. Het gaat er om dat
we samen muziek maken. Ook ouders die nog een instrument in de kast hebben liggen
worden van harte uitgenodigd om mee te spelen.
Op vrijdag 13 december van 15.00 tot 16.00 uur gaan we samen met alle kinderen, ouders
en het orkest repeteren op de locatie Huurlingsedam, de Brink.
Lijkt het je leuk om mee te doen, dan kun je dat doorgeven per mail (onder vermelding
van het instrument dat je bespeelt). mec.kerkeveldorkest@gmail.com. We sturen je dan
vooraf bladmuziek door om vast te bekijken.
We gaan er samen een gezellige en muzikale avond van maken!
Groeten,
Het Kerkeveld Orkest en de kerstcommissie van de Trinoom.
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