wekelijkse informatiebrief voor ouders van
basisschool De Trinoom in Wijchen
verschijnt
iedere
vrijdagmiddag
daarnaast incidenteel

en

verantwoordelijk voor de inhoud is de
directeur van De Trinoom
deze nieuwsbrief verschijnt ook elke week
op onze website: WWW.TRINOOM.NL
23-08-2019 jaargang 24 nummer 2

Bij onze collega Anouk Scheinck ( groep 4JA) is het gezin uitgebreid met de geboorte van
zoon Ted.
Anouk, Ton en grote zus Juul zijn reuze blij met hem.

OUDERAVONDEN
De tweede schoolweek organiseren wij een aantal ouderavonden.
Maandag 26 augustus informatieavond voor de groepen 7-8 (jaarklas en Montessori)
Aanvang 19.00 uur in de groep van uw kind.
Dinsdag 27 augustus informatieavond voor de groepen 5-6(jaarklas en Montessori) en
groep 4-5 jaarklas. Aanvang 19.00 uur. In de groep van uw kind.
Woensdag 28 augustus informatieavond voor de groepen 3-4(jaarklas en Montessori)
Aanvang 19.00 uur in de groep van uw kind.
Donderdag 29 augustus informatieavond voor de groepen 1-2. In de groep van uw
kind. Aanvang Montessorigroepen 19.30 uur. Aanvang jaarklasgroepen voor groep 1 om
19.30 uur en voor groep 2 om 20.00 uur.
KENNISMAKINGSGESPREKKEN GROEP 1
Kinderen die binnenkort hun 4e verjaardag vieren, worden door de leerkracht
uitgenodigd voor een kennismaking. Nadat uw kind een aantal weken op school zit, vindt
er een gesprek plaats waarvoor u een formulier ontvangt waarin u informatie over uw
kind kunt weergeven.
KENNISMAKINGSGESPREKKEN GROEP 3-8
U ontvangt een formulier ter kennismaking met uw kind, als uw kind bij een andere
leerkracht in de klas zit dan het afgelopen jaar. Stuurt u dit formulier a.u.b. digitaal terug
naar de leerkracht(en). De leerkracht zal aangeven of een mondelinge kennismaking van
belang is en zal, indien nodig, afspraken (mondeling of via een inschrijflijst) met u
maken. Als een leerkracht een kennismakingsgesprek met u afspreekt, vindt dit de
komende weken plaats.
OUDERGESPREKKEN NOVEMBER EN MAART/APRIL
In november vinden de oudergesprekken plaats voor ouders waarvan geen
kennismakingsgesprek over uw kind heeft plaatsgevonden en als u hierover afspraken
hebt gemaakt met de leerkracht.
In het voorjaar vinden oudergesprekken plaats voor ouders van leerlingen van groep 1
t/m 8. De exacte data vindt u in de jaarkalender.
De leerkracht die werkzaam is op de dag van de gesprekken, is aanwezig.

LUIZENZAKKEN
Wanneer uw kind vandaag de luizenzak mee naar huis heeft gekregen, is het de
bedoeling dat u deze wast en maandag weer mee naar school geeft.
BERICHT VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN
U heeft een inlogcode ontvangen voor het ouderportaal. Hier kunt u de gegevens van uw
kind(eren) controleren. Bij de noodnummers staan geen gegevens van de ouders. Deze
komen direct in beeld als wij de leerling kaart van uw kind openen. Noodnummers zijn
bestemd voor oma’s, opa’s, familieleden en oppas/gastouders.

GEVONDEN VOORWERPEN
Beste ouders,
Op de locatie Brink liggen veel gevonden voorwerpen van voor de zomervakantie.
Deze liggen er nog een week (tot vrijdag 30 augustus), daarna gaan ze naar Vraag en
Aanbod.
Dus kom snel nog even kijken als er wat kwijt is!
GYMLESSEN
Ieder jaar krijgen wij als school vragen met betrekking tot de gymlessen.
Wij adviseren schoenen met een harde zool voor de gymles. Verder een t-shirt en
broekje of gympakje en een handdoek. De gymtas gaat na de gymles weer mee naar
huis. Vanaf groep 3 kleden de jongens en meisjes zich gescheiden om in de daarvoor
beschikbare kleedkamers.
Alle kinderen douchen na de gymles.
Hiervoor hoeft uw kind alleen een handdoek mee te brengen. Graag geen washandjes,
deo, gel etc. meegeven.
Leerkrachten komen alleen dan in de kleedkamer wanneer het te luidruchtig is of
wanneer het omkleden teveel tijd in beslag neemt.
Middels een klopsignaal op de deur geeft de leerkracht aan dat hij/zij genoodzaakt is om
binnen te komen.
ROOSTER GYMLESSEN

Slingert
Maandag
08.45– 10.00
10.00 – 11.15
11.15 – 12.30
12.45 – 14.00

Groep
5J
3/4M
3J
3J

Aantallen

Leerkracht
Susan
Stefanie / Lisette / Evi
Eline / Marga
Marga / Marianne

Dinsdag
08.45– 10.00
10.00 – 11.15
11.15 – 12.30
12.45 – 14.00

3/4M
3/4M
3/4M
4 / 5J

Rutger / Verolien
Martine / Verolien
Donja / Annet
Marieke. R

Woensdag
08.35 – 9.40
9.40 – 10.35
10.35 – 11.30
12.30 – 13.45

5/6 M
5/6 M
6J
5/6 M

José / Jeroen
Sanne / Jeroen
Faisca / Romy
Diana / Sylvie

Donderdag
8.45 – 9.30
9.30 – 10.20
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00

Groep ½
Groep ½
Groep ½
Groep ½

Vrijdag
8.45 – 10.00
10.00 – 11.15
11.15 – 12.30
12.45 – 14.00

5J
4J
4J
3/4M

2x
2x
2x
1x

Helga/Willeke en Jacqueline
Janneke/Monique en Karin
Diny en Dorita/Sylvia
Annemiek/ Lizette

Henk
Marina / Anouk / Linsay
Anouk /Linsay) / Natascha
Anke / Sylvie

Arcus
Dinsdag
08.30 – 10.00
11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
12.30 – 14.00
Donderdag
08.30 – 10.00
08.30 – 10.00
11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
12.30 – 14.00

Groep

Aantallen

Leerkracht

8J
8J
7J
8J

Desley/Romy
Ans
Audrey / Nicole
Marlies / Vera

6J
7/8M
7/8M
7/8M
7J
6/7J

Ellie/Monic
José / Annemarie
Marja
Marieke. G
Manon / Audrey
Wencke / Esther / Linsay

