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BERICHT JUDITH VAN DER LINDEN  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Via deze weg wil ik aangeven dat ik de Trinoom ga verlaten. Ik heb de afgelopen tijd 

gemerkt dat de werkzaamheden, die horen bij de functie van teamleider op de Trinoom, 

voor mij niet datgene is wat ik nodig heb in mijn werk en bij mij past. 

Natuurlijk was dit niet de intentie toen ik begon vorig jaar en dat vind ik erg vervelend 

voor de Trinoom. 

Er wordt uiteraard een opvolger gezocht. Zodra daar meer over bekend is, wordt dit  

gecommuniceerd. 

Tot december zal ik nog aanwezig zijn (voor een goede overdracht wellicht wat langer). 

 

Misschien zie ik u de komende maanden nog en anders bedankt voor de samenwerking 

en tot ziens! 

 

Judith van der Linden 

Teamleider bovenbouw 

 

OPEN OCHTEND 9 OKTOBER 

 

Woensdag 9 oktober  is er open ochtend tussen 09.00 - 10.30 uur op de 

hoofdvestiging Diemewei.  

Belangstellende nieuwe ouders zijn van harte welkom.  

  
WIE WORDEN DE HELDEN VAN 2019? 

 

 
 

Wie worden de helden van 2019? 

Op woensdag 20 november hoopt burgemeester Hans Verheijen weer kinder- en 

jongerenlintjes uit te mogen reiken. Meld je held nu aan! 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

 

Ken jij iemand die… 

• écht iets bijzonders heeft gedaan? 

• en daarvoor een ‘lintje’ verdient? 

• bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht? 

• of iemand enorm heeft geholpen? 

• of iets voor een goed doel heeft 

gedaan. 

 

Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of jongerenlintje! 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november op onze website www.wijchen.nl. Of neem voor 

meer informatie contact op met Tanja Bruins, t.bruins@drutenwijchen.nl. 

 

 
BRUNA SPAAR ACTIE 

 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je 

schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het 

leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met 

de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe 

meer boeken we kunnen uitzoeken! 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw 

lokale Bruna winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school bij 

de leerkracht van uw kind.  
 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 
 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een 

waardebon. 
 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we 

samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

leerlingen van de bovenbouw basisschool 

 

 

 

uw schrijven  ons kenmerk datum 

 19011/JAC/Sam 4 oktober 2019 

onderwerp  e-mailadres doorkiesnummer 

Pubercarrousel secretariaato@maaswaalcollege.nl  024-6487272 

 

 

http://www.wijchen.nl/
mailto:secretariaato@maaswaalcollege.nl


                                                                                    

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

U hebt een beginnende puber in huis. Die zoeken hun grenzen op, willen graag of juist niet in 

discussie, vinden veel stom en mogen te weinig en zitten zichzelf nog een beetje of behoorlijk in de 

weg. Vindt u het als ouder/ verzorger lastig hoe om te gaan met één van onderstaande thema’s?   

 

 Gedrag veranderen.                 

 Schermtijd/social media. 

 Schermtijd en gamen. 

 Conflicten.                                

 Het digitaal volgen van mijn puber op het Maaswaal College. 

 Experimenteren met genotmiddelen. 

 Angst en depressie.                  

 Weerbaarheid/groepsdruk. 

 
Op 8 oktober 2019 vindt er op het Maaswaal College, locatie Oosterweg, in samenwerking met 
IrisZorg en MeerVoormekaar de thema-avond  ‘Pubercarrousel’ plaats. Daar worden deze 
onderwerpen besproken en is er ruimte voor vragen en antwoorden waar u mee aan de slag kunt. De 
avond is opgedeeld in 2 rondes waar alle onderwerpen worden aangeboden. U kunt per ronde 1 
workshop over de bovengenoemde thema’s volgen. 
 

Start avond      : 19:00 uur algemene inleiding. 

Start workshops ronde 1 : 19.30 – 20.15 uur 

                             ronde 2 : 20.30 – 21.15 uur  

 

Als u wilt komen is het fijn als u zich aanmeldt via onderstaand emailadres, maar u kunt ook gewoon 

zonder aanmelding op deze avond komen. 

We hopen op een grote opkomst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Iriszorg en MeerVoormekaar, 

 
Sieglinde Jacobs,  

Zorgcoördinator, locatie Oosterweg. 

Email: s.jacobs@maaswaalcollege.nl  

 

mailto:s.jacobs@maaswaalcollege.nl

