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Inmiddels 4 pagina’s
TRINOOMTHEATER
Ook dit schooljaar organiseert iedere klas weer een theater. U wordt hier zelf via parro door
de leerkracht van uw kind voor uitgenodigd.
OUDERGESPREKKEN GROEPEN 3 T/M 7
Na de Carnavalsvakantie krijgen alle kinderen uit de groepen 3 t/m 7 hun verslag mee naar
huis. Ook worden er oudergesprekken gevoerd in de periode van 9 t/m 20 maart. Vanaf
maandag 17 februari 19.00 uur kunt u zich inschrijven voor een oudergesprek via
de parro app.
OUDERGESPREKKEN GROEPEN 1-2
De groepen 1-2 ontvangen hun verslag aan het einde van het schooljaar. De
oudergesprekken vinden daar plaats in de periode van 9 t/m 16 april. Vanaf maandag 16
maart om 19.00 uur kunt u zich inschrijven voor een oudergesprek via de parro app.

Carnaval in het

Op vrijdag 21 februari wordt er weer carnaval gevierd op de Trinoom.
De Prinses en Prins van school, die worden maandag 17 februari op school bekend gemaakt,
ontvangen die dag Prins Jurgen samen met de groepen 5 t/m 8.
Met de
groepen 1 t/m 4 ontvangen zij op het Kees van Dort plein, ook nog Jeugdprins Kimo.
Die dag word er door alle kinderen allerlei spelletjes etc. gedaan tijdens de feesttocht.
De groepen 1 t/m 4 hoeven die dag geen fruit & drinken mee te nemen, zij nemen
wel eten en drinken voor de lunch mee.
Verkleed naar school komen is die dag natuurlijk heel erg leuk! Losse spullen zoals wapens,
zwaarden etc. blijven thuis. Wat betreft strooien mogen de kinderen alleen papieren
serpentines meenemen, geen confetti of spuitbussen.
De bovenbouw (groep 5 t/m 8)loopt een
optocht. Deze start om 10.30 uur bij de
Brink. We lopen vanaf het schoolplein van de
Brink via de Rietdekker, Mandenmaker,
Hoefsmid en Marskramer weer terug
naar wijkgebouw de Brink. Het zou natuurlijk
erg leuk zijn als de huizen langs de route
versierd zijn en dat u ook de muziekinstallatie
met carnavalsmuziek laat klinken uit uw huis.

Dus bent u thuis? Laat de muziek dan door de straten schallen! Iedereen is van harte
uitgenodigd om te komen kijken naar de optocht.
Bij slecht weer zal de optocht niet door gaan, dan vindt er een alternatief programma
plaats in de klassen.
HULP GEVRAAGD: Tijdens de optocht hebben we hulp nodig van ouders die de
kruisingen en gevaarlijke punten willen afsluiten voor verkeer, zodat de optocht
veilig kan verlopen. Ouders die willen helpen kunnen zich opgeven bij Aline Kersten
(aline_b84@hotmail.com) en Manouchka Berendsen (m.berendsen25@upcmail.nl) , leden
van de OR.
Alaaf, de carnavalscommissie.

VAKANTIES 2020-2021
Herfstvakantie

19 okt. t/m 23 okt.

Kerstvakantie

21 dec. t/m 1 jan.

Carnaval/voorjaar

15 febr. t/m 19 feb.

e

2 Paasdag

5 apr.

Koningsdag

27 apr.

Meivakantie

3 mei t/m 7 mei

Hemelvaartvakantie

10 mei t/m 14 mei

2 Pinksterdag

24-mei

Zomervakantie

19 juli t/m 27 aug.

e

Let op! Studiedagen worden in de maand juni nog nader bepaald.
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