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4 FEBRUARI IS EEN STUDIEDAG VOOR DE LEERKRACHTEN  

ALLE LEERLINGEN ZIJN DEZE DAG VRIJ 

 

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD  

  

De ouderraad is nog opzoek naar een ouder die graag wil ondersteunen bij de uitstapjes 

naar La Verna. Het gaat om een ouder die de uitstapjes naar La Verna begeleidt en 

die tijdens deze uitstapjes de contactpersoon is voor school. Het gaat om +/-

 10 uitstapjes per jaar van  1 uur.  

  

De ouderraad gaat op maandag 3 februari vergaderen. Zijn er nog signalen, op- of 

aanmerkingen dan kunnen deze gestuurd worden 

naar trinoom.orcommissies@kansenkleur.nl De notulen van voorgaande vergaderingen en 

andere informatie van de ouderraad is te vinden op: www.trinoom.nl/index.php/info/de-or  

Mocht u de vergadering van de ouderraad een keer willen bijwonen dan kan dat. Graag 

even van tevoren aanmelden.  
  

OPBRENGST ACTIE VOOR ALLE DIEREN IN AUSTRALIË  

 

De afgelopen week hebben heel veel kinderen, ouders, ooms en tantes, opa’s en 

oma’s en natuurlijk de leerkrachten hun best gedaan om een steentje bij te dragen aan de 

actie voor deze dieren.  

  

De actie is dan ook geslaagd! We hebben samen 204,- euro 

opgehaald.   

Ook de jumbo en zijn klanten hebben mee gedaan met deze actie dat 

was top!  

Leuke reacties van klanten die in de winkel spontaan hun flessen 

doneerden.   

De flessen kwamen uit vele kanten aangereikt, onze dank daarvoor!  

  

De dieren die getroffen zijn door de bosbranden hebben het heel zwaar.  

De opbrengst van de lege flessen actie, gaat naar de Stichting IFAW. 

Deze stichting zorgt voor de juiste bestedingen zoals veeartsen en 

verzorgers van gewonde dieren. Ook voeding zoals eten en drinken en 

natuurlijk onderkomen en een goed dak boven hun hoofd.   

  

Samen maken wij het verschil!   

We hopen met dit mooie bedrag de dieren een klein beetje te kunnen 

helpen, ondanks dat we zover weg zitten.   

  

Nogmaals iedereen bedankt voor het meehelpen met deze actie voor de dieren.  

We hebben deze actie met veel plezier en dierenliefde gedaan.  

 Groetjes Kiki   
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 CARNAVAL 

 

Op vrijdag 21 februari vieren we Carnaval op de Trinoom! 

Wegens groot succes, komt er dit jaar ook een optocht voor de bovenbouw. 

Tijdens de optocht hebben we de hulp van ouders nodig, die de kruisingen willen afsluiten 

om de optocht veilig te laten verlopen. 

Geef u daarom nú op! 

Dit kunt u doen bij Manouchka Berendsen (m.berendsen25@upcmail.nl) of Aline Kersten 

(aline_b84@hotmail.com), leden van de OR. 

Uw hulp wordt zéér gewaardeerd! 

Houd de nieuwsbrieven de komende weken goed in de gaten voor meer informatie over de 

Carnaval op de Trinoom! 

 

 

TENNISBALLEN 

 

De middenbouw is op zoek naar "oude" tennisballen voor het buiten spelen. Wie kan ons 

hieraan helpen? 

Graag afgeven aan een van de middenbouwleerkrachten. 

 

 

 

ZIEK MELDEN LEERLING 

 

Om uw zoon/dochter ziek te melden verzoeken wij u om voor schooltijd 0246456608 te 

bellen of te mailen naar hannie.hendriks@kansenkleur.nl 
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