wekelijkse informatiebrief voor ouders van
basisschool De Trinoom in Wijchen
verschijnt
iedere
vrijdagmiddag
daarnaast incidenteel

en

verantwoordelijk voor de inhoud is de
directeur van De Trinoom
deze nieuwsbrief verschijnt ook elke week
op onze website: WWW.TRINOOM.NL
10-01-2020 jaargang 24 nummer 21

AANGEKONDIGDE STAKING ONDERWIJS OP 30 EN 31 JANUARI
Zoals u allicht uit de media hebt vernomen is er door de onderwijsbonden op donderdag 30
en vrijdag 31 januari een landelijke staking aangekondigd.
In de nieuwsbrief van vrijdag 17 januari zal er nadere informatie volgen als het gaat of het
personeel van de Trinoom wel/geen of gedeeltelijk gehoor geeft aan deze staking.
Afhankelijk van het aantal stakingsbereide personeelsleden zal er gekeken worden of de
school in zijn geheel sluit dan wel (gedeeltelijk) open zal zijn.

GOEDE DOELEN PROJECT
Beste ouders/verzorgers,
Als het goed is heeft uw kind afgelopen week een brief
en een lege envelop meegekregen betreffende het goede
doelenproject. Dit jaar steunen wij samen met de hele
school de stichting Het Vergeten Kind, een keuze
gemaakt door de kinderraad. Meer informatie hierover
leest u in deze brief.
De leerlingen mogen zelfgemaakte kaarten verkopen aan familie, vrienden of andere
geïnteresseerden. Deze kaarten zijn op school gezamenlijk met de klas gemaakt en kosten
4 euro per set. Onderaan de brief vindt u een invulstrookje waarop wij vragen het gewenste
aantal sets te noteren. Graag zien wij de envelop met daarin het invulstrookje en het
bijbehorende bedrag, voor woensdag 15 januari, terug ingeleverd bij de leerkracht van uw
kind.
Wij hopen met de hele school een mooi bedrag op te halen en door middel van onze eigen
creativiteit de stichting te steunen!

BRINKACTIVITEITEN
De feestdagen zijn voorbij... tijd voor de 80's- 90's disco.
Datum: zaterdag 1 februari Muziek: DJ Equinoxx Tijd: 20:00 t/M 00:30
Entree: 5,00 incl. een consumptie en een hapje.
Kom met je buren/vrienden voor een gezellig avondje kletsen en dansen naar
de Brink!!
Stuur een mail naar mpvanhout@hotmail.com en zet jezelf op de gastenlijst.
Groetjes Janny
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