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
18-09-2020 jaargang 25 nummer 5

Kinderboekenweek 2020
EN TOEN? “Ontdek de wereld van vroeger in de boeken van nu!” Dat is het thema tijdens
de Kinderboekenweek van dit jaar.
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten
over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken
werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
Opening
Woensdag 30 september openen we de Kinderboekenweek. Die dag mogen de kinderen als
een historisch figuur, of in kleding van vroeger, naar school komen.
Kussentjes-lezen
Ook dit jaar zijn er weer een aantal middagen waarop het “kussentje lezen” plaatsvindt.
De kinderen mogen dan zelf kiezen in welke groep ze gaan luisteren naar een verhaal.
Op vrijdag 2 oktober mag er een klein kussentje mee naar school worden genomen om
tijdens het luisteren op te zitten. De kussentjes worden in de luizenzak bewaard. De
kussentjes blijven op school tot het einde van de Kinderboekenweek.
Afsluiting
Op vrijdag 09 oktober is de sluiting van de Kinderboekenweek. Vorige jaren hebben we dit
grootst met alle groepen op het Kees van Dort-plein van het hoofdgebouw gedaan. En
waren daar vele ouders en belangstellenden bij aanwezig. Dit jaar kunnen we dat helaas
niet doen vanwege het Corona-virus en sluiten we de Kinderboekenweek in de eigen groep
af.
Wij wensen u en uw kind(eren) tijdens de Kinderboekenweek veel leesplezier!
De Kinderboekenweekcommissie.
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Vragen over het overblijven? Bel TSO de eerste stap
024-6411913 of 024-6488388

Protocol basisonderwijs Covid-19
In het algemeen worden de afspraken vanuit het protocol basisonderwijs goed opgevolgd
door een ieder binnen de Trinoom.
Tot nu toe hebben we de groepen van geteste leerkrachten kunnen opvangen.
Het ziet er naar uit dat leerkrachten bij klachten vanaf volgende week met voorrang
getest kunnen worden.
Dit zou enorm helpend zijn om leerkrachten zo snel mogelijk weer voor de groep te
krijgen.
Wat nog wel een aandachtspunt is het halen en brengen van uw kind(eren).
Aandachtspunten in deze zijn:
Het ophalen van kinderen, met name de groepen 4, bij de Brink. Verzoek om hier
plaats te nemen op het trottoir met de 1 1/2 meter afstand in achtneming.
Uw kind te wijzen op de drukte tijdens de piekmomenten op het bruggetje tussen de
hoofdvestiging en de Huurlingsedam. Met name rustig aan fietsen en alert te zijn op
de voetgangers aan beide zijden.
Het halen en brengen van kinderen bij de “heuveltjes” ter hoogte van de
middenbouw speelplaats. Graag het fietspad vrij houden voor passerende fietsers en
de 1 1/2 meter in acht nemen.
Ik realiseer me dat wij als school een beperkte invloed hebben op de
verkeersbewegingen buiten de schoolhekken.
Ik vertrouw er echter op dat we als Trinoom gemeenschap in deze bijzondere tijden ons
zoveel mogelijk houden aan de gestelde richtlijnen vanuit de overheid.

