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Nieuws uit de MR
Onlangs heeft er een oproep gestaan in de nieuwsbrief voor nieuwe MR leden. Eva
Jaspers heeft hier enthousiast op gereageerd en zal per augustus 2020 zitting nemen in
de oudergeleding van de MR. Eva stelt zich hieronder zelf aan u voor:
“Met enthousiasme stel ik mijzelf graag aan jullie voor. Ik ben Eva Jaspers, 36 jaar en
trotse liefhebbende moeder van Jimi van den Heuvel, groep 3 Montessori bij
Martine/Verolien. Ik ben zelf werkzaam in het HRM-werkveld waarbij ik verandertrajecten
begeleid, workshops en trainingen verzorg en mezelf inzet voor team- en individuele
coaching. Door de jaren heen ervaar ik een groeiende belangstelling en betrokkenheid bij
de Trinoom. Het lijkt me enorm uitdagend om nauwer betrokken te zijn bij de
ontwikkelingen van de school als vertegenwoordiger van de ouders. Of het nu gaat om
het welzijn van de kinderen, kwaliteitsvraagstukken of processen, ik zal met de nodige
dosis drive, gezond verstand en bevlogenheid mijn bijdrage leveren.” Vanuit de
personeelsgeleding verlengt Marieke Robben haar zitting in de MR.

Juffendagdeclaraties bij de OR
Normaal gesproken is voor juffendag (de verjaardag van de leerkracht) een budget
beschikbaar voor ouders van € 12,50 per leerkracht om met de klas een leuk cadeau te
verzorgen. Met Corona in het achterhoofd, heeft de OR ervoor gekozen om alle
medewerkers van de Trinoom (die niet al een verjaardagscadeau hadden gekregen)
‘centraal’ een cadeautje te geven. Bedankjes voor (de extra zorgen gedurende) het
afgelopen schooljaar, worden niet vergoed door de OR, maar zijn daarom niet minder
welkom! Het is echter niet de bedoeling te collecteren voor bedankjes.

ONDERSTAAND SCHRIJVEN IS AFKOMSTIG VANUIT BEVOEGD GEZAG KANS&KLEUR.
De ouders/verzorgers leerlingen groepen 8 treffen als parro bericht een toelichting aan wat deze
versoepeling betekent voor afscheid groepen 8.

Nieuwsbrief vrijdag 19 juni 2020

Vragen over het overblijven? Bel TSO de eerste stap
024-6411913 of 024-6488388

UITGLIJDEN GROEPEN 2 EN 4
Zoals u in een vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen kunnen we de kinderen niet met
publiek laten uitglijden. Maar dit betekent niet dat we helemaal geen aandacht hieraan
besteden, integendeel wij gaan er een feestje van maken met de kinderen!
Op de laatste schooldag gaan we middels een mooie glijbaan per klas uitglijden. Dit
leggen we voor u vast op een filmpje en sturen we via parro naar alle ouders van de
kinderen die gaan uitglijden.
Er wordt rekening gehouden met ouders die geen toestemming hebben gegeven om
foto's/films te maken van hun kind in de vorm dat deze kinderen niet gefilmd worden.
Voor de kleuters organiseren wij het uitglijden in de ronde speelzaal en voor de groepen
4 in de Slingert.
GYMMEN MET SLECHT WEER
Beste ouders / verzorgers, Zoals u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gymmen
wij op de Trinoom in principe met alle groepen (1 t/m 8) buiten tot aan de
zomervakantie. Mocht het nu een keer slecht weer zijn hebben we toestemming van de
gemeente Wijchen en Kans en Kleur om gebruik te maken van de Slingert. Dit geldt
overigens alleen voor de groepen die normaliter ook in de Slingert gymmen. De groepen
die normaal gesproken in de Arcus gymmen, kunnen hier helaas geen gebruik van
maken i.v.m. de bezetting in de Slingert. Wanneer het extreem slecht weer is zal voor

deze groepen de gymles helaas komen te vervallen. Uiteraard wordt er dan wel gekeken
naar een alternatief, zoals een leuke energizer in de klas of iets dergelijks.
Bovenal genieten wij ervan om weer lekker met de kinderen in beweging te zijn!
Hopende u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.
Een sportieve groet,
Namens de vaksectie bewegingsonderwijs

