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ONDERWIJSSTAKING DONDERDAG 30 JANUARI EN VRIJDAG 31 JANUARI
De medewerkers van de Trinoom hebben in grote meerderheid besloten hun
werkzaamheden op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari neer te leggen.
Dit betekent concreet dat de school deze beide dagen geen onderwijs voor uw kind(eren)
zal verzorgen.
In het schrijven hieronder treft u een toelichting aan waarom er gekozen is voor deze
tweedaagse staking.
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30
en 31 januari twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel
extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties
die volgen.
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat
onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om
onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar
verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Inmiddels kunnen we niet meer
garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Mede door het stijgend
lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs
naar huis gestuurd. Steeds vaker hebben kinderen geen vast en vertrouwd gezicht meer
voor de klas staan. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor
uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen,
zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele
investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra
investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het
daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra
structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze
(toekomstige) collega’s en ons onderwijs.
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons
onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele
investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed
onderwijs!
Met vriendelijke groet,
Het team van de Trinoom

NIEUWS VANUIT DE MR
Aanstaande dinsdag, 21 januari, heeft de MR de vierde vergadering van dit schooljaar.
Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen zich als toehoorder voor deze vergaderingen
aanmelden via het MR mailadres: MR.trinoom@kansenkleur.nl (graag minimaal 24 uur van
tevoren aanmelden). Informatie over de MR en de vergaderdata staan op de website
(https://trinoom.nl/index.php/info/de-mr

OPEN OCHTEND
Donderdag 23 januari is er open ochtend tussen 09.00 - 10.30 uur op de
hoofdvestiging Diemewei.
Belangstellende nieuwe ouders zijn van harte welkom.

ACTIE VOOR ALLE DIEREN IN AUSTRALIË
In Australië is een kangoeroe zijn moeder verloren door de bosbrand. Dit jong heeft de
brand overleeft de kangoeroe heet Chance. Als hij sterk genoeg is en de bosbranden zijn
gestopt. Willen ze hem terugzetten op dezelfde plek als waar hij is gevonden.
Toen ik, Kiki dit filmpje bekeken had zij ik tegen mijn moeder Ik ga een lege flessen actie
opzetten om geld in te zamelen voor dieren zoals Chance.
In mijn nieuwskring afgelopen dinsdag heb ik dit ook besproken in mijn klas. Iedereen van
mijn klas wil graag mee doen.
Ik hoop dat we dit met alle kinderen van school kunnen doen. Wie doet er mee?!
SAMEN ZIJN WE STERK!
De Jumbo in Wijchen zuid doet ook mee! De emballage zuil staat klaar om ook hier lege
flessen bon in te kunnen doen.
De actie houdt in dat je lege flessen gaat verzamelen. Dat kan in jouw straat bv bij de
buren of bij opa en oma, vrienden en kennissen. Misschien zeggen je ouders wel dat je de
lege flessen dit keer mag inleveren bij de winkel.
De opbrengst van de lege flessen, gaat naar de Stichting IFAW. Deze stichting zorgt voor
goede bestedingen zoals aan veeartsen en verzorgers van gewonde dieren om ze te
voeden, voeding zoals eten en drinken en natuurlijk onderkomen een goed dak boven het
hoofd. Dit is nodig om de dieren goed te kunnen helpen.
Vanaf vandaag staat er een box/brievenbus in de Brink en op de andere locatie van school
bij Tineke op kantoor op de Diemewei waar jij je flessenbon in kunt doen of evt. losse
centjes. Ook kun je bij de Jumbo de lege flessen bon in de bus/ emballage zuil stoppen. Dit
voegen we later samen met de bonnen en centjes die op school zijn ingeleverd. Alle kleine
beetjes helpen! Supertof als je mee doet!
De actie loopt van 17 januari tot met zondag 26 januari in de Jumbo.
Let op! en maandag 27 januari voor de laatste dag op school. Zodat je de bonnen van het
inzamelen van het weekend nog kan inleveren.
Doen jullie mee? Heel veel plezier en ik zal laten weten wat voor een bedrag we samen met
de Jumbo hebben opgehaald, succes!
Groetjes Kiki en moeder Edith
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GEVONDEN VOORWERPEN
De ladekast bij de hoofdingang van de school aan de Diemewei zit weer behoorlijk vol.
Is uw zoon of dochter iets kwijt, controleer dan a.u.b. of het in deze kast terecht is
gekomen.
Vrijdag 26 januari gaat de inhoud van de kast naar een goed doel.
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