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Beste ouders/verzorgers,
De ouderraad verzorgt, in samenspraak met school en in samenwerking met de
leerkrachten, veel verschillende leuke activiteiten voor de kinderen. Hierbij kun je
bijvoorbeeld denken aan de activiteiten rondom Sinterklaas, kerstmis en carnaval, maar ook
activiteiten zoals sportdagen, schoolreisjes en het jaarlijkse schoolkamp. Wij organiseren
eigenlijk alle activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen.
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, is een ouderbijdrage nodig! De ouderbijdrage
voor het schooljaar 2019/2020 is door de Ouderraad en Medezeggenschapsraad vastgesteld
op € 35 per kind voor een volledig schooljaar. Als je precies wilt weten wat er allemaal met
de ouderbijdrages wordt gedaan, nodigen we je van harte uit om de OR-begroting voor het
schooljaar te bekijken op de website. Voor meer informatie, mag je ook altijd mailen
met or.trinoom@kansenkleur.nl.
In een apart mailbericht afgelopen week, hebben wij gevraagd om de ouderbijdrage voor
jouw kinderen aan ons over te maken. Voor de zekerheid willen wij je ook via deze weg
vragen de ouderbijdrage aan de ouderraad over te maken en in de omschrijving van de
betaling duidelijk te vermelden welke kinderen uit welke groepen het betreft. De
ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL08 INGB 0005 0795 72
t.n.v. Ouderraad de Trinoom
Vermeld alsjeblieft duidelijk voor- en achternaam en groepsnummer van ieder
kind voor wie je de bijdrage betaalt. Op deze manier voorkom je een
betalingsherinnering later dit schooljaar.
Alvast bedankt namens de Ouderraad (en natuurlijk namens alle kinderen),
Paul Müskens (penningmeester)
trinoom.orpenningmeester@kansenkleur.nl

HET TEAM VAN DE TRINOOM WENST
IEDEREEN EEN HELE FIJNE VAKANTIE

PLEEGOUDERS ZIJN VAN ONSCHATBARE WAARDE ÉN HEEL HARD NODIG
“Kinderen horen thuis”, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat
een veilige plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich
tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving met school en
vriendjes in de buurt. In Nederland verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin
omdat zij om uiteenlopende redenen, tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen.
Toch kan door het tekort aan pleegouders niet altijd voldaan worden aan de wensen
die er zijn voor de best passende plek voor een kind. Pleegouders worden gezocht, in
alle soorten en maten en onze gemeente wil zich hier graag voor inzetten.
Pleegzorg is er in verschillende vormen:
• Weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
• Voor zolang als nodig
• Crisispleegzorg
Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen netwerk
wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school
of de club.
Tijdens de week van de pleegzorg van 30 oktober tot 7 november 2019 wordt er zowel in
de gemeente als landelijk extra aandacht besteed aan pleegzorg en het werven van
pleegouders.
Meer weten: bezoek eens de website www.ikwilpleegouderworden.nl.
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