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Ventilatie binnen gebouwen de Trinoom 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Via dit schrijven willen we ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op de 

Trinoom. 

 

Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel 

onrust is ontstaan. Die onrust begrijpen we, maar door u van actuele informatie te 

voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken. 

 

Allereerst geeft het RIVM aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat 

ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Wel is het 

belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen moet 

voldoet, die losstaan van het coronavirus, om er fijn in te kunnen werken en leren. 

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of 

de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende 

gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op 

Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk 

dat scholen een plan van aanpak opstellen. 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie 

en luchtkwaliteit van de Trinoom zowel het hoofdgebouw als de Brink. 

 

De ventilatie binnen beide gebouwen voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden 

wel rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent 

dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en 

sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Velvis 

 

 

 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

 

Ouders binnen de school 

 

Graag wil ik u nog  eens  wijzen op de afspraak, zoals ook geformuleerd in het protocol 

Covid 19 basisonderwijs, dat het zonder toestemming binnenlopen van de school niet 

toegestaan is. 

 

Ik begrijp dat er soms situaties zijn, met name bij het jonge kind, die maken dat u als 

ouder/verzorger de neiging heeft mee te lopen. 

 

Nadrukkelijk wil ik u toch verzoeken dit na te laten in het belang van de veiligheid van 

zowel uw kind(eren) als het personeel  van de Trinoom. 

 

Mocht er behoefte zijn aan persoonlijk contact heeft de leerkracht van uw kind(eren) 

hierin de regie. 

 

Samen krijgen we het virus eronder! 

 

 
 
Gefeliciteerd 

 
Op de Trinoom blijven de leerkrachten zich altijd door ontwikkelen.  
Dat kan door middel van opleidingen, cursussen, vakliteratuur, collegiale bezoekjes enz.  
In deze nieuwsbrief zetten we graag Judith, Marieke, Wencke en Marja even in het zonnetje.  
 
Zij hebben afgelopen woensdag de opleiding "Interactie Communicatie Beeldcoach" met 
succes afgerond.  
 
Zij hebben zich de afgelopen twee jaar beziggehouden met het effect van de interactie en 
communicatie tussen leerkracht en kind. Door middel van beelden en gesprekken hebben zij 
voor mooie inzichten gezorgd bij hun collega's, de kinderen en zichzelf.  
 

 
 
 



                                                                                    

Kinderboekenweek 2020  En Toen?  
 
Afgelopen woensdag was de opening 
van de Kinderboekenweek. Op de 
theatertrappen van de Brink zaten heel 
wat ridders, prinsessen, oermensen en 
andere figuren van vroeger.  
 
 
We hebben stil gestaan bij de ‘gouden’ 
winnaars, gekozen uit de vele zilveren 
griffels en penselen;  
 

Het gouden 
penseel 

(tekeningen/illustraties/plaatjes/prenten); 
 
Hup Herman!  
Geschreven en geïllustreerd door 
Yvonne Jagtenberg  
 

 
 

De gouden griffel (schrijver; verhaal, gedicht)  
 
Uit elkaar  
Geschreven door Bette Westera en geïllustreerd door 
Sylvia Weve. 
   
 
Samen met elkaar hebben we daarna het lied ridder Martijn en Ridder Koen 
gezongen en uitgebeeld. Koningen, ridders, prinsessen, draken en ruiters uit het 
publiek hielpen mee. Tenslotte mochten de leerkrachten, vanuit de Ouderraad, 
waarvoor bij deze dank, nog een boek uit kiezen voor hun klas. Ook kregen ze het 
Kinderboekenweek-geschenk. 
  
Aankomende vrijdag 2 oktober begint weer het ‘kussentje lezen’ waarbij de 
kinderen kiezen bij wie ze naar een verhaal gaan luisteren. Hiervoor mogen ze die 
dag een klein kussentje, passend in de luizenzak, mee naar school nemen.  
Ook gaat er tijdens deze Kinderboekenweek een kar rond met Oudhollandse 
spellen, zodat de kinderen ook in de klas terug kunnen gaan naar de tijd van Toen… 
 
 



                                                                                    

Zondag 4 oktober is het Dierendag!  

 

De dieren van de Lekker Anders Dag-totempaal zijn verstopt 

rondom onze school. Maak er in de week 5 oktober tot en 

met 9 oktober een Lekker Anders Dag van en ga op jacht naar 

de uil, adelaar, beer, eland, wasbeer en lynx. Heb jij een dier 

gevonden? Kijk dan goed hoe deze naar school komt. Weet jij 

het juiste antwoord dan maak je kans op een hele gave prijs!  

 

Houd de website, Facebook en Instagram van Lekker Anders 

Dag in de gaten voor meer informatie.  

 
 
 
 

 

 

HVO-lessen over jezelf worden 

In de HVO-lessen stond de afgelopen periode de volgende zin centraal: 'Het mooiste wat 

je kan worden, is jezelf.' Die zin roept vragen op, zoals: 'Hoe doe je dat, jezelf worden?' 

en 'Kan je ook niet jezelf worden?'  

Veel kinderen herkennen wel dat je soms door groepsdruk of schaamte dingen zegt of 

doet die eigenlijk niet bij jezelf passen. Jezelf worden betekent ondermeer dat je bij alle 

keuzes die je maakt, goed nadenkt of jijzelf iets goed, belangrijk of zinvol vindt. De 

leerlingen kregen daarom enkele, soms vreemde, keuzes voorgelegd, om vervolgens na 

te denken wat die keuze zegt over jezelf. Stel bijvoorbeeld dat je moet kiezen: 'Er lacht 

NOOIT iemand om iets wat jij zegt' of 'Jij moet altijd lachen als je iemand anders ziet 

huilen.' Wat kies je en wat zegt die keuze over jezelf?  

Naast keuzes hebben we ook kwaliteiten onderzocht: 'Als je jezelf wilt worden, welke 

kwaliteiten horen daar dan bij?' Denk bijvoorbeeld aan behulpzaamheid, concentratie, 

doorzettingsvermogen, respect, tevredenheid, verantwoordelijkheid en zelfbeheersing. 

Welke kwaliteiten heb je en welke zou je willen ontwikkelen? Hopelijk genoeg vragen om 

na te denken over jezelf (want er zijn al zoveel anderen). 

 

http://www.lekkerandersdag.nl/
https://www.facebook.com/LekkerAndersDag
https://www.instagram.com/lekkerandersdag/

