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Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinds maandag 16 maart is de school gesloten en zijn uw kind(eren) al ruim 3 weken 

niet in hun vertrouwde schoolomgeving. 

Inmiddels zijn we de derde week ingegaan waarbij Teams ons digitale platform is om 

zoveel mogelijk contact met uw kind/kinderen te hebben. 

Dit naast de Yurls pagina waar per groep de nodige informatie terug te vinden is. 

 

Wekelijks evalueren we  de ervaringen binnen de verschillende bouwen met de 

leerkrachten. In het algemeen worden de ervaringen, binnen de beperkingen van 

onderwijs op afstand, als positief ervaren. 

Wij ontvangen veel positieve feedback vanuit u als ouder(s) . 

Wij zijn u hier als team zeer erkentelijk voor, zeker ook vanuit de achtergrond dat de 

huidige situatie rondom het Covid-19 virus voor u als ouder(s) een grote impact heeft 

binnen het gezin. 

 

Op dit moment kan ik helaas nog geen concrete informatie verschaffen wanneer en in 

welke vorm de Trinoom op enig moment zijn deuren weer kan openen. 

De informatie vanuit de overheid ten aanzien van verdere vervolgstappen binnen de 

corona crisis op 21 en 28 april zullen hier leidend in zijn. 

Helder mag zijn dat binnen de geschetste 1 1/2 meter samenleving waar onze minister 

president over sprak dit ook consequenties zal hebben voor het primair onderwijs. 

 

Binnen het directeurenberaad van Kans en Kleur is afgesproken dat zodra er meer 

duidelijk is wij op grond van de dan geldende richtlijnen/adviezen met voorstellen zullen 

komen voor de periode na de meivakantie.  

 

Ten slotte, mijn complimenten voor de wijze waarop wij de noodopvang tot nu toe 

hebben kunnen organiseren. 

Een ieder houdt zich erg goed aan de richtlijnen die gebruik van de noodopvang 

rechtvaardigen. 

Dit impliceert dat op “piekdagen” ,met tot nu toe maximaal rond de 30 kinderen per dag, 

de noodopvang verantwoord ingericht kan worden. 

Voor nu, prettige Paasdagen! 

 

Namens het team van de Trinoom 

 

Hans Velvis 

 

 

 

 

 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

 

 

Schoolsport Olympiade 2020 

 

Namens de organisatie van de Schoolsport Olympiade 2020 (groep 6 t/m 8), willen wij 

jullie via deze weg laten weten dat wij hebben besloten om de Olympiade die 

oorspronkelijk gepland stond op vrijdag 17 april, dit schooljaar niet meer in te halen. Er 

komt voor dit schooljaar dus geen inhaalmoment meer. De Olympiade zal verplaatst 

worden naar het volgende schooljaar. Net als veel andere bedrijven en 

evenementenorganisaties volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse regering en het 

RIVM met betrekking tot het Coronavirus.  

 

Namens de organisatie van de Schoolsport Olympiade 2020, 

 

Jeroen Kornaat & Nick Joosten  

Vaksectie bewegingsonderwijs 

 
 
Overzicht vakanties schooljaar 2020/2021 

 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 1 week 

Kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 2 weken 

Carnaval/voorjaarsvakantie 15 februari t/m 19 februari 1 week 

2e Paasdag 5 april 1 dag 

Koningsdag 27 april 1 dag 

meivakantie 3 mei t/m 7 mei 1 week 

Hemelvaart vakantie 10 t/m 14 mei 1 week 

2e Pinksterdag 24-mei 1 dag  

*studiedagen en vrije vrijdagen worden nog nader bekend gemaakt. 

 

 


