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VRIJDAG 20 MAART IS EEN VRIJE DAG VOOR DE GROEPEN 1 EN 2  

  

  

SOCIAL MEDIA AVOND  

  

Er is zojuist besloten dat de info avond sociale media op dinsdag 24 maart 

2020 niet doorgaat i.v.m. de dreiging van het covid-19 virus.  

  

  

COVID-19 VIRUS  

   

Wijchen, vrijdag 13 maart 2020   

  

Beste ouders/verzorgers,   

  

Naar aanleiding van de laatste updates met betrekking tot het COVID-19 virus, het 

volgende;   

De basisscholen zijn conform de richtlijnen vanuit de overheid geopend.  

Zie de bijlage die u heeft ontvangen bij deze nieuwsbrief.  

  

Op de Trinoom hebben wij inmiddels de volgende maatregelen genomen;   

 De richtlijnen zoals eerder gecommuniceerd vanuit het RIVM.  

 Vanaf vrijdag 13 maart worden alle kleuters ’s morgens bij de hoofdingang 

                    buiten opgevangen op het kleuterplein door de eigen leerkracht. (De instroom 

                    kleutergroep heeft een eigen ingang).   

 Ouders/verzorgers wordt nadrukkelijk verzocht na schooltijd alleen dan het 

                    gebouw binnen te komen wanneer u een afspraak met de leerkracht heeft.   

 Bij klachten als geformuleerd vanuit het RIVM, hoesten/ keelpijn/ verhoging 

                    wordt u geacht uw kind thuis op te vangen. Wij doen nadrukkelijk hierin een 

                    beroep op uw eigen verantwoordelijkheid.   

   

De afgelopen week is het net gelukt om met knip en plak werk alle groepen, op een 

na, bezet te hebben. De vervangerspool is deze periode compleet leeg voor korttijdelijke 

vervangingen.   

Mochten klachten als omschreven door het RIVM toenemen bij het personeel van de 

Trinoom, ontkom ik er niet aan groepen naar huis te sturen.   

   

Wij zullen u uiterlijk voor 19.00 uur ‘s avonds  informeren via parro berichten dat uw 

kind de volgende dag geen onderwijs kan volgen.   

   

Ons streven is een groep maximaal een dag naar huis te sturen zodat wij via een 

roulatiesysteem met parallel groepen de mogelijkheid creëren om leerkrachten voor een 

andere groep te plaatsen.   

Dit kan dus betekenen dat uw kind een dag thuis dient te blijven omdat de leerkracht 

op die dag in een andere groep lesgeeft.   

Vanzelfsprekend willen wij dit waar mogelijk tot een minimum beperken.    

   

De pandemie COVID -19 heeft in zoverre gevolgen voor het curriculum, dat door het grote 

verloop van leerkrachten in deze periode en voortdurende wisselende afwezigheid van zieke 

leerlingen de continuïteit van het lesgeven onder druk staat.   

http://www.trinoom.nl/
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Het is organisatorisch onmogelijk voor leerkrachten om een volledig parallel lesprogramma 

op maat aan te gaan bieden bij grote afwezigheid van leerkrachten en kinderen.   

  

We blijven de richtlijnen van de RIVM en GGD Gelderland-Zuid volgen en houden u 

vanzelfsprekend op de hoogte van ontwikkelingen op school. Vandaag uiterlijk om 17.00 

uur wordt de informatie van de Rijksoverheid over de maatregelen voor het onderwijs 

opnieuw aangepast.   

  

Hans Velvis   

Directeur de Trinoom   

  

  

  

MOESTUIN PROJECT GROEP 6 JAARKLAS  

  

Binnenkort starten de kinderen van groep 6 jaarklas met zaaien en planten in de Brink 

moestuin.  

De kinderen leren van alles over de groenten, bloemen, kruiden en insecten.  

Met een groepje van 3 kinderen houden ze een eigen tuintje bij en delen ze de oogst.  

Vanaf april tot aan de zomervakantie werken de kinderen op vrijdag een half uurtje in de 

tuin.  

Kent u iemand die het leuk vindt om hierbij een handje te helpen?  

Informatie en aanmelden bij: Nico van der Greft, vandergreft@gmail.com of tel. 024- 66 36 

046  

  
NIEUWS VANUIT DE SEO-COMMISSIE.   
  

Zoals jullie wellicht weten zijn we vorig jaar gestart met het visueel maken 

en het bespreken van de gedragsverwachtingen van de leerlingen op het toilet en op de 

gangen.  De afgelopen maanden hebben wij met het team verder gewerkt aan het 

omschrijven en uitwerken van de gedragsverwachtingen voor de andere ruimtes in 

de school.   
  

De komende periode gaan we hier verder schoolbreed mee aan de slag. We gaan de 

gedragsverwachtingen van de toiletten en de gangen herhalen. Daarnaast gaan we 

gedragsverwachtingen tijdens het buiten spelen en tijdens het omkleden voor de gymles in 

de kleedkamer, met de kinderen bespreken én zichtbaar maken. De kinderen maken kennis 

met de posters die daarbij horen en het is de bedoeling dat zij kunnen verwoorden wat er 

van hen verwacht wordt. Vraag uw kind er gerust eens naar, wellicht kan het er al veel over 

vertellen.   
  

Daarnaast zijn we met het team aan de slag gegaan met het uitwerken van de 

reactieprocedure. Het werken vanuit gedragsverwachtingen vraagt om 

een schoolbrede aanpak en een doelgerichte reactieprocedure vanuit alle volwassenen die 

bij de school betrokken zijn. Het moet voor alle leerlingen duidelijk zijn wat er van hen 

verwacht wordt en wij moeten hier als volwassenen éénduidig op reageren. In de afbeelding 

hieronder is de reactieprocedure zichtbaar gemaakt. Wanneer het een leerling niet lukt om 

aan de gedragsverwachtingen te voldoen zal (uiteindelijk) de consequentie zijn dat deze 

leerling even plaats neemt op een kruk/stoel, al dan niet in een andere ruimte of klas.   

  

mailto:vandergreft@gmail.com
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De afbeeldingen van de beer (veiligheid), uil (verantwoordelijkheid) en vis (respect) zijn al 

op verschillende plaatsen zichtbaar in en om de school. De kinderen van de kinderraad 

hebben nagedacht over hoe dit volgens hun nog meer zichtbaar moet worden 

gemaakt.  Daar gaan we ook mee aan de slag.   


