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INLOOPOCHTEND DIEMEWEI
Donderdag 3 oktober is onze jaarlijkse inloopochtend op de Diemewei.
De inloopochtend is voor alle ouders die een kind op de Diemewei hebben zitten.
Zij mogen tussen 8.30 en 9.00 uur een kijkje nemen in de klas. Uw kind zal u van alles
laten zien.
INFORMATIEAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS
De informatie avond over het voortgezet onderwijs voor geïnteresseerde ouders van de
groepen 6,7 en 8 is dit jaar op donderdag 31 oktober om 19.30 in de aula van de Brink.
Hierin zullen wij u informeren over belangrijke data en hoe het voortgezet onderwijs in
elkaar zit.
Welkom!

BERICHT VAN DE OUDERRAAD
Groepsouders
In het afgelopen jaar is Parro ingevoerd. Door de invoering zijn ouders sneller en
makkelijker te bereiken dan voorheen. Aan het einde van het vorige schooljaar is tijdens
een vergadering van de ouderraad ter sprake gekomen dat de functie van groepsouders
minder belangrijk is geworden. Door leerkrachten is nu aangegeven dat er op dit moment
geen behoefte meer is aan groepsouders. Door het gebruik van de Parro app is het
makkelijk om ouders te vinden voor de diverse activiteiten. Daarom is naar aanleiding
van deze signalen besloten om dit jaar geen groepsouders te vragen voor de groepen
tenzij een leerkracht dit zelf graag wil. De leerkracht kan een oproep op eigen initiatief
doen bij ouders.
Voor de ouderraad is het wel belangrijk dat signalen gemeld blijven worden. We horen
graag van je op trinoom.orcommissies@kansenkleur.nl.
Namens de ouderraad
José de Groot
voorzitter
KASCONTROLEUR GEZOCHT
(door de ouderraad)
Zoals elk jaar moeten aan het begin van het nieuwe schooljaar de kasboeken van de
Ouderraad worden gecontroleerd. Dit gebeurt door één kascontroleur van het vorige jaar
en één nieuwe. Voor de aanstaande kascontrole in oktober zoeken we nog een vrijwilliger
die dit klusje voor twee jaar op zich wilt nemen. In overleg met beide controleurs wordt
een afspraak 's avonds gepland waarbij ze, tezamen met de penningmeester, kijken naar
de inkomsten en uitgaven van het afgelopen schooljaar. De tijdsinvestering is gering (ca.
1,5 uur per avond).

Heb je interesse in het verkrijgen van meer inzicht in wat en hoe de ouderraad financiert
en wat er dus met de vrijwillige ouderbijdragen gebeurt, stuur dan een mailtje
naar trinoom.orpenningmeester@kansenkleur.nl.

GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS
Kinderen stellen soms pittige vragen waar je als volwassene niet meteen een antwoord
op weet. Die vragen gaan over liefde, over dood, of identiteit. Ze gaan over de natuur,
over goed en kwaad of mooi en lelijk. In de lessen GVO is er aandacht voor juist die
vragen. We ontdekken hoe je met deze vragen om kunt gaan. Hoe vieren wij het leven?
We gaan op zoek vanuit de rijkdom aan verhalen uit de Christelijke en Katholieke
traditie.
We leren over de feesten en welke rituelen er mee samenhangen. We onderzoeken de
normen en waarden en de betekenis daarvan die ons verbinden vanuit deze traditie,
maar ook vanuit de andere godsdiensten in onze maatschappij. Zo worden de kinderen
gestimuleerd en voorbereid om hun eigen attitude in onze multiculturele en
multireligieuze samenleving te ontwikkelen.
Per oktober is er een nieuwe vakdocent voor de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs
(GVO). Haar naam is Hanneke Emmen-Brekelmans. Zij is leerkracht en
identiteitsbegeleider en heeft veel onderwijservaring in dit vakgebied.
Wilt u uw kind opgeven voor de lessen GVO?
Stuurt u dan alstublieft een berichtje naar administratie-trinoom@kansenkleur.nl met
daarin de naam van het kind en de betreffende leerkracht.

KINDERBOEKENWEEK 2019
De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 13 oktober.
Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar is “Reis Mee!”.
Voertuigen staan centraal deze Kinderboekenweek. Reis mee met een fietstaxi, een
huifkar of een onderzeeboot. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een
cruiseschip, verken een land met een camper of zeil de wereld rond op een catamaran.
Iedereen kan met een voertuig op stap
Bibliotheekbezoek en de vliegensvlugge verhalenverteller
Op maandag 30 september brengen alle kleuters een bezoek aan de
bibliotheek. Ze gaan daar eerst kijken naar de voorstelling: “André het
astronautje gaat naar Mars.” Daarna is er nog de mogelijkheid om de bieb
te verkennen d.m.v. allerlei spelletjes. Het bezoek zal ruim een uur duren.
We hebben ouders nodig die ons naar de bieb kunnen brengen en een
groepje kinderen kunnen begeleiden. Wanneer de leerkracht van uw kind
nog niks gevraagd heeft kunt u zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van
uw kind.
De groepen 7/8 krijgen bezoek van de vliegensvlugge verhalenverteller
met zijn verhalenvehikel.

Kussentjes-lezen
Ook dit jaar zijn er weer een aantal dagen waarop het “kussentje lezen” plaatsvindt.
Kinderen mogen op vrijdag 4 oktober een klein kussentje meenemen naar school. De
kussentjes worden in de luizenzak bewaard. De kussentjes blijven op school tot het einde
van de Kinderboekenweek. De leerlingen kiezen zelf in welke groep ze gaan luisteren.
Ieder kind blijft in het gebouw waar hij of zij les krijgt.
Feestelijke sluiting
Op vrijdag 11 oktober om 13.30 uur is de sluiting van de Kinderboekenweek met alle
groepen op het Kees van Dort-plein van het hoofdgebouw. Alle ouders, grootouders en
belangstellenden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt vanaf het grasveld
achter het hek, alles bekijken.
Wij wensen u en uw kind(eren) tijdens de Kinderboekenweek veel leesplezier!
De Kinderboekenweekcommissie.

TECHNIEKDAG NIJMEGEN – ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Zaterdag 28 september is het zover: de Techniekdag Nijmegen! Hét techniekevenement van
het jaar voor kinderen en jongeren uit Nijmegen en omgeving.
De technische mbo-opleidingen van ROC Nijmegen laten dan samen met andere scholen
(VO, HBO en Universiteit), bedrijven en opleidingspartners, vele enthousiaste bezoekers zien
hoe interessant, uitdagend en leuk techniek is.
Dit jaar is de 11e editie. Bezoekers kunnen die dag onder andere lasersnijden, virtueel lassen,
timmeren en schilderen, VR-ervaring opdoen of programmeren. Ook kunnen er
proeven worden gedaan in een CSI-lab of je kunt met robots aan de slag. Uiteraard is er nog
veel meer te zien en beleven voor alle leeftijdsgroepen.
Dit gratis evenement vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur in en om de ROClocatie Heyendaalseweg 98 in Nijmegen (Technovium). Misschien is uw kind al wel eens bij
het Junior Technovium (of een vorige editie van Techniekdag Nijmegen) geweest op deze
locatie.
Wilt u of uw kind alvast een inkijkje in het programma? Kijk dan
op https://www.techniekdag.nl/techniekdag-nijmegen/ of bekijk de aftermovie van de
jubileumeditie van vorig jaar https://bit.ly/2lyALcI
Nog leuker is om samen zelf live te komen kijken en te beleven op 28 september! Ook voor
ouders is er van alles te zien en doen namelijk. Tot dan!

Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort een
spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke & leerzame show kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven
voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus
staat elke week een ander thema centraal, met lessen over licht en geluid, magnetisme,
scheikunde, en optische illusies.
Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse
en de ltaatse ltteer maae op de jiutse patals saatn.
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
nederland.madscience.org en klik op inschrijven.
Kosten: €69,50 per kind.

CURSUS OMGAAN MET JE GELD
in de Bibliotheek Wijchen
(woensdag 2 en 9 oktober) 19.30—21.30 uur
Hoe zorg je ervoor dat je de hele maand genoeg geld hebt om te kunnen leven? In de
cursus “Omgaan met je geld” leer je dat.
Er zijn twee bijeenkomsten. Je leert een budgetplan op te stellen. In dat plan staat
hoeveel geld je krijgt en hoeveel geld je nodig hebt per maand. Én je leert waar je je
geld aan uitgeeft. Zo heb je altijd een goed overzicht hoeveel je geld je hebt.
Cursusleider Johan de Kievit, op de tweede avond is Carla Niemijer erbij voor het
onderwerp Toeslagen.
Aanmelden via h.bussink@meervoormekaar.nl of lever deze flyer in bij de Bibliotheek
Wijchen in de daarvoor bestemde inlever box.

