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AFSCHEID STEFANIE ROWAAN
Afgelopen vrijdag, 14/02, hebben we als collega’s afscheid moeten nemen van onze
dierbare collega, Stefanie Rowaan.
Het was een waardig en indrukwekkend afscheid in de ontmoetingskerk te Nijmegen.
Als ook aangegeven in de rouwadvertentie in de WegWijs zullen wij onze “Steef” enorm
gaan missen.
Graag wil ik namens Marcel, Floor en Lars al die kinderen en ouders bedanken voor de vele
blijken van medeleven de afgelopen periode.
De familie heeft de Trinoom gemeenschap in deze zware tijd, als een warm bad ervaren.

CARNAVAL 2020 OP DE TRINOOM
Vrijdag 20 februari is er weer volop carnaval gevierd op de Trinoom.
Op de Brink verscheen in alle vroegte Prins Jurgen den eerste met zijn gevolg.
Prins Jurgen overhandigde onderscheidingen aan onze prinses Evelijne en prins Nick van de
Trinoom.
Verder werden Hannie door de jeugdprins Kimo op de
hoofdvestiging en Tineke op de Brink door prins Jurgen
onderscheiden als de helden van de Trinoom.
Spellentocht, optocht door de wijk, het presenteren van
dansjes c.s. maakte deze dag tot een groot carnavalsfeest op
de Trinoom.

HET TEAM VAN DE TRINOOM WENST
IEDEREEN EEN HELE FIJNE VAKANTIE

YOAST ACADEMIE
Vroeger was het bouwen van website voor nerds. Je moest eerst leren programmeren. Maar
dat hoeft niet meer! Iedereen kan leren om een website te bouwen. Het belangrijkste dat je
nodig hebt is een onderwerp. Wil jij ook je eerste website leren bouwen? Schrijf je dan in
voor onze cursus!
In 4 lessen bouw je de basis van je eigen website. Deze website kan je meteen aan
iedereen laten zien.
Als de cursus is afgelopen dan stopt het niet, je website blijft namelijk online en je kunt er
thuis aan verder werken!
De inschrijving vanaf 31 maart (4 dinsdagen van half 3 tot 4 uur) was voor groep 8
kinderen maar is ook voor groep 6 en 7 opengesteld.
Meld je aan via onderstaand email-adres!!!

piet.derks@kansenkleur.nl
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