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Vrije dagen:   

 

Dinsdag 27 april koningsdag en zijn alle leerlingen vrij 

 
 

 

 

Algemeen protocol bij openstelling scholen 

 

In het kader van de uitwisseling van niet-bijzondere persoonsgegevens van leerlingen 

tussen school en GGD in het kader van bron- en contactonderzoek COVID-19, treft u 

hierbij een link (Protocol-basisonderwijs.pdf (lesopafstand.nl) en hieronder een schrijven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trinoom.nl/
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf


                                                                                    

                                                                                                          
 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Sinds 8 februari is de school weer geopend voor alle leerlingen. Een van de 

aangescherpte richtlijnen is het zogeheten ‘bron- en contactonderzoek (BCO)’ van de 

GGD. Het doel van een BCO is om zo veel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus 

zich verder verspreidt. In deze brief willen we u informeren over de gang van zaken als 

een leerling of medewerker positief wordt getest.  

Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit 

doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD 

geeft ons dan de naam van de positief geteste persoon. Voor de publieke gezondheid is 

het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact is geweest met 

deze positief geteste persoon. We geven de GGD daarom de volgende informatie:  

 

• De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie 

de positief geteste persoon mogelijk in contact is geweest; 

• De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste 

persoon.  

Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld 

met de GGD.  

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als 

school deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan 

de GGD de verschillende contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren 

over testen en eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens door 

de GGD verwijderd.  

 

Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in 

quarantaine zit.  

 

Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. 

Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw 

zoon of dochter. Als dit het geval is, kunt u een mail sturen aan 

trinoom.administratie@kansenkleur.nl 

In dat geval zullen we de naam, de presentie en de contactgegevens van uw zoon of 

dochter niet delen met de GGD. De GGD en het ministerie van OCW geven wel aan het 

BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd. Hierdoor is het virus minder goed te 

bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar huis worden gestuurd, 

omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is geweest.  

We hopen op uw medewerking. Samen krijgen we het virus sneller onder controle en 

kunnen we de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs geven.  

 

Vriendelijke groet, 

 

 

Hans Velvis 

 

 

 
 

mailto:trinoom.administratie@kansenkleur.nl


                                                                                    

 
 
Beste ouders verzorgers,  

 

Op vrijdag 23 april 2021 organiseren wij op de Trinoom allerlei sportieve activiteiten voor 

de groepen 1 t/m 8 in het kader van de Koningsspelen 2021. Tijdens de organisatie van 

deze dag heeft de organisatie uiteraard rekening gehouden met de geleden richtlijnen 

vanuit het RIVM en de PO-raad. Dit betekent dat er dit jaar geen ‘’ grote’’ sportdag zal 

plaatsvinden die een gehele dag duurt. Dit jaar vindt er ‘’ aangepaste ‘’ sportdag plaats, 

waarin we ons als school kunnen houden aan de huidige maatregelen.  

 

Dit houdt concreet in dat er op vier verschillende locaties rondom de beide 

schoolgebouwen activiteiten worden georganiseerd die alleen met de eigen klas gedaan 

zullen worden. Iedere klas heeft deze dag 35 minuten voor de sportieve activiteiten die 

rondom de school worden georganiseerd. Al met al belooft het nu al een gezellige en 

sportieve dag te worden bij ons op de Trinoom. 

Overigens zou het erg fijn zijn als de kinderen deze dag in makkelijk zittende kleding / 

sportieve kleding naar school komen. Het thema van deze dag is ‘’ oranje ‘’   

Uw kinderen mogen dus in het oranje gekleed naar school komen deze dag.  

 

Hopende u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Een sportieve groet, 

 

Organisatie Koningsspelen 2021 

 
 

 

Lekker Anders Dag – Koningsspelen 
 

De Koningsspelen vinden plaats op 23 april! Ben jij er 

klaar voor? 

 

Lekker Anders Dag nodigt iedereen uit om op die ochtend 

mee te doen met een sportieve challenge! De dieren van 

de totempaal zijn druk bezig met het bedenken van een 

warming up. De beer, de lynx, de uil, de eland en de 

adelaar hebben al een aantal sportieve moves bedacht 

voor jullie. Wij zijn allemaal erg benieuwd of jullie deze 

straks kunnen uitvoeren! De wasbeer pakt het lekker 

anders aan en daagt jullie op vrijdag 23 april uit om zelf 

een move te bedenken én uit te voeren! 

Doe mee met deze challenge en maak kans op een prijs!  

 

Binnenkort ontvangen jullie meer informatie per mail, dus houd jullie mailboxen goed in 

de gaten.  

 

Meedoen met Lekker Anders Dag? Dat kan altijd! Meld je dan nu aan via 

www.lekkerandersdag.nl en doe mee!   

 

 

 

http://www.lekkerandersdag.nl/


                                                                                    

Gevonden voorwerpen 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Omdat het momenteel niet mogelijk is ouders en verzorgers in de school toe te laten, 

willen wij u vragen om de kinderen zelf te laten kijken bij de gevonden voorwerpen.  

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u foto’s van de spullen die per locatie gevonden zijn.  

Op maandag 26 april liggen op beide locaties de spullen klaar.  

 

- Voor de locatie Brink is dit:        op de tafels bij de paarse bank in de hal. 

- Voor de locatie Diemewei is dit:  op de tafel in de hal bij de Montessori groepen 

5t/m 8 

 

Spullen die er na 26 april nog liggen gaan naar het goede doel. 

 

 

Gevonden voorwerpen Locatie Brink: 
 

 
 

 



                                                                                    

 

Gevonden voorwerpen Locatie Diemewei: 
 

 

 

 


