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 wekelijkse informatiebrief voor ouders van basisschool De Trinoom in Wijchen  

 verschijnt iedere vrijdagmiddag en daarnaast incidenteel  

 verantwoordelijk voor de inhoud is de directeur van De Trinoom  

 deze nieuwsbrief verschijnt ook elke week op onze 
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16-07-2021 jaargang 25 nummer 42 

 

• Ouderbijdrage schoolkamp 

 
Vorige week heeft in de nieuwsbrief een stukje gestaan over veranderende opzet 

schoolkamp Montessori/jaarklas groepen 8. 

In haar vergadering van dinsdag 6 juli jl. heeft de ouderraad besloten om op basis van 

veranderingen de vrijwillige ouderbijdrage met € 5,- per kind te verhogen. 

Deze verhoging is met name ingegeven door het gegeven dat het schoolreisje voor de 

groepen 7/8 losgekoppeld wordt van het kamp en dat de kampbijdrage (waar eerder het 

schoolreisje uit werd bekostigd) gelijk blijft. 

Begin nieuwe schooljaar zal de ouderraad met een onderbouwde toelichting komen ten 

aanzien van besteding oudergelden. 

 

• NPO gelden 

Het ministerie van O&CW heeft gelden beschikbaar gesteld binnen het Nationaal 

Programma Onderwijs, met als hoofddoel om onderwijs/leerachterstanden ontstaan in de 

afgelopen corona periode aan te pakken. 

Ook onze school heeft een schoolscan gemaakt om aandachtspunten voor de komende 

periode in kaart te brengen. Hierin zijn verschillende aspecten meegenomen; sociaal 

emotionele ontwikkeling, taak-werkhouding, cognitieve ontwikkeling, motoriek, etcetera. 

Ook is meegenomen wat we in de noodopvang hebben gesignaleerd. Uit de schoolscan 

blijkt dat voor een aantal onderdelen extra aandacht wenselijk is. In grote lijnen zien we 

dat het met name gaat om aandacht voor taak-werkhouding en motoriek. Verder zetten 

we extra in op automatisering en sociaal emotionele ontwikkeling. De gelden worden 

zodanig ingezet dat een zo groot mogelijke groep kinderen hiervan kan profiteren. Dat 

betekent dat gekeken wordt naar schoolbrede vraagstukken en niet naar individuele 

leerlingen. 

In goed overleg met de MR heeft de Trinoom vanuit de gemaakte schoolscan in eerste 

instantie gekozen voor inzet middelen om de schoolorganisatie zo efficiënt mogelijk in te 

http://www.trinoom.nl/
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richten. Hiermede zorg te dragen dat het onderwijs zo goed mogelijk plaats kan vinden 

binnen de verschillende groepen. We hebben de afgelopen schoolweken eerst alle 

aandacht ingezet op de bemensing van de groepen. Na de zomervakantie gaan we de 

NPO gelden concreet op de gekozen onderdelen inzetten. 

Vanuit het reguliere budget die de Trinoom ter beschikking staat vanuit het ministerie is 

geconcludeerd dat met het inrichten van 7 onderbouwgroepen er een zeer onwenselijke 

situatie ontstaat. Om kwaliteit van onderwijs te kunnen waarborgen binnen deze groepen 

is er voor gekozen extra NPO middelen in te zetten in een extra onderbouwgroep. 

De Trinoom kent het komende jaar een groot aantal groepen met leerlingenaantallen 

tussen de 27 en maximaal 32 leerlingen. Deze aantallen zijn niet afwijkend van de 

gemiddelde groepsgroottes binnen de scholen van Kans en Kleur. Gezien het feit dat de 

school zowel een Montessoristroom als een jaarklasstroom heeft en bekostiging op 

schoolniveau plaatsvindt, is een evenwichtige verdeling van aantallen leerlingen ieder 

jaar opnieuw een uitdaging. Komend jaar zijn met name de groepen 4 jaarklas 

getalsmatig vrij klein. 

Vanuit NPO gelden wordt er het komende jaar vooral gekeken naar waar extra 

ondersteuning wenselijk en haalbaar is. Op het moment van schrijven kan de Trinoom 

inclusief de extra onderbouwgroep voor 4 fte NPO gelden ( formatie taak eenheden) 

inzetten binnen de verschillende groepen. 

Ondersteuning vindt plaats via onderwijsassistenten ( 2,1 fte) , inzet specialisten 

(rekenspecialist, specialist begaafdheid, taalspecialist, specialist sociaal emotionele 

ontwikkeling) binnen de verschillende groepen ( 0,5 fte) en inzet kangoeroegroepen ( 

meer begaafde kind) 0,4 fte. 

Regelmatige evaluatie van inzet “extra handen” in de groepen zal de komende periode 

verdere finetuning opleveren van gerichte inzet 

• Schoolreisje in het nieuwe schooljaar  

 

Afgelopen jaar hebben we helaas geen schoolreisje gehad door alle coronaperikelen. We 

hadden samen met de ouderraad besloten om het schoolreisje te verzetten naar de 

eerste weken in het nieuwe schooljaar. We zijn vervolgens met de schoolreiswerkgroep 

om de tafel gegaan en kwamen toch tot de conclusie dat we beter in het voorjaar op 

schoolreis kunnen gaan. Redenen hiervoor zijn o.a. dat de leerkrachten de eerste weken 

echt nog nodig hebben om hun leerlingen te leren kennen. Daarnaast zijn er ook al 

verschillende activiteiten en studiedagen gepland in de eerste schoolweken. Kortom we 

verzetten de schoolreisjes naar het voorjaar. Voordeel is dan ook dat de kinderen die 

naar een park gaan ook weer net wat ouder zijn en wellicht is er ook een grotere kans op 

mooi weer.  

Dit houdt ook in dat we in het schooljaar 2022-2023 ook weer op schoolreis gaan omdat 

wij altijd om het jaar gaan en afgelopen jaar een jaar opgeschoven is.  

 

 



3 
 

• Jipa’s summerschool 

 

Via deze weg willen wij u graag informeren over Jipa’s Summer School 2021! 

 

Na de succesvolle voorgaande edities, organiseren wij ook dit jaar een Summer School. 

Juist na dit “bijzondere” schooljaar, merken we dat kinderen wat extra aandacht kunnen 

gebruiken. Tijdens onze Summer School wordt er op een leuke, speelse wijze gewerkt 

aan vaardigheden binnen verschillende thema’s. 

Dit jaar niet alleen een boost voor de fijne motoriek en Kleutervaardigheden (groep 

1,2,3), maar ook twee nieuwe thema’s; namelijk Schrijven (groep 4 t/m 8) en 

Planmatig werken (kinderen die naar groep 7,8 of de brugklas gaan). 

Gedurende de gehele zomervakantie bieden wij op onze praktijklocaties in Cuijk en 

Wijchen workshops aan binnen deze thema’s. Elke workshop heeft een andere invulling, 

dus kinderen kunnen aan meerdere workshops binnen hetzelfde thema deelnemen. 

 

 

 Na de succesvolle voorgaande edities, organiseert Jipa Praktijk voor Ergotherapie ook dit 

jaar weer de Summer School!  

Dit jaar bieden wij 3 verschillende workshops aan! KOSTEN: € 39,95 per workshop, € 90, 

- voor drie workshops.  

Wil je je kind een extra goede boost geven? Schrijf je dan vaker in voor een vaardigheid, 

de workshops hebben namelijk iedere keer een andere invulling! 

 

AANMELDEN: Stuur een e-mail naar tvantintelen@jipa.nl en vermeld daarin de naam, 

leeftijd, telefoonnummer en groep.  

 

Geef ook aan op welke data en locatie deelname gewenst is en vermeld eventueel 

specifieke hulpvragen. VOL = VOL! 
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• Jeugdactiviteiten in de Bibliotheek Wijchen 

 

Deze zomer staat de jeugdafdeling van de Bibliotheek Wijchen in het teken van de 

Olympische Spelen. Kom in beweging met de nieuwste Olympische sporten of ga de 

uitdaging aan met de leeswedstrijden.  

 

Olympiade Vragenwedstrijd 

19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021 
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De Olympiade Vragenwedstrijd is voor kinderen van 8 - 12 jaar.  

Doe ook mee met de Olympiade Vragenwedstrijd en win een leuke prijs! 

De antwoorden op de vragen vind je in het boek: Dromen van succes, geschreven door 

Barbara Barend en Marlies van Cleeff. Het boek is via de onlinebibliotheek te leen als e-

book. Heb je hulp nodig bij het ophalen van e-books? Kom langs in de bibliotheek of kijk 

op de website van onlinebibliotheek.nl. 

(Jongeren t/m 17 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Daarmee heb je direct ook 

toegang tot het digitale aanbod. Als nieuw lid betaal je alleen inschrijfkosten. ) 

 

Marathonlezen 

Wie is er eerder bij de finish van de Olympische Marathon, de snelste hardloper van de 

wereld of de lezende kinderen van Wijchen? Doe mee en win een leesmedaille! 

Lees vanaf 23 juli (de start van de Olympische Spelen in Tokio) zoveel mogelijk 

bladzijden. Dat mogen bladzijden zijn die je zelf leest, maar de bladzijden die iemand je 

voorleest tellen ook! Geef de gelezen bladzijden elke dag door. Als we met zijn allen vóór 

8 augustus 42.195 (tweeënveertigduizendhonderdvijfennegentig) bladzijden hebben 

gelezen, dan winnen we de Olympische Leesmarathon.   

Meer informatie over Marathonlezen: https://www.bibliotheek-

wijchen.nl/agenda/marathonlezen.html 
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Vakantielezen 
 

 
Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal 

lezen. En met Vakantielezen van de Bibliotheek wordt lezen extra leuk! Gaan jullie deze 

zomer mee op reis? 

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. De bibliotheek 

biedt dit digitale zomerleesprogramma aan voor kinderen uit groep 3 en 4. Met 

Vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de schoolvakantie op peil 

houden.   

 

Op de website www.vakantie-lezen.nl reizen jullie langs 6 landen. Van de Griezelkust 

naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. In ieder land doen jullie 

opdrachten en zo proberen jullie in elk land de schat te vinden. Met de digitale 

schattenjacht maken jullie ook nog eens kans op leuke prijsjes.   

Wil je meedoen met je gezin? Haal de gratis schatkaart op in de bibliotheek en meld je 

aan via www.vakantie-lezen.nl.  De bladzijden die je leest, doen ook mee voor de 

Olympische Leesmarathon.  

 

Olympische activiteiten 
Maak het Olympisch verhaal af (op een flipover wordt een begin gemaakt met een 

verhaal, kinderen kunnen dat afmaken).  

Knutselhoekje - Origami 

Lego hoek  

Knuistbal: Bedenk en maak hier jouw nieuwe Olympische sport. (met materialen uit de 

groene Talentenatelierkast) 

Parcours: Boeken heffen, verspringen (spring een gedicht bij elkaar), lees zo snel 

mogelijk en foutloos een tekst voor, balk om balansoefeningen op te doen terwijl je leest, 

tafelvoetbal, tafeltennis  

Badmintonnen over de boekenkasten 

Boekenboksen: vond je een boek niet zo leuk? Laat het hem merken door hem een paar 

goed geplaatste linkse of rechtse directen te geven 

https://www.vakantie-lezen.nl/
https://www.vakantie-lezen.nl/
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Mooie-Dingen-Wand 

Elke week een andere sport in de spotlights. 

Voetbal, Atletiek, Fietscross, Klimmen, Tennis en een Vechtsport. 

Boeken en attributen.  

Vitrinekasten  

Medailles, bekers en spulletjes van de olympische spelen. 

Informatiemarkt 

Thematafel met informatie van sportverenigingen uit Wijchen. 

 

ZOMERACTIE JEUGD: BOEK ’N TRIP  

Van 1 juli tot en met 31 augustus hebben kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis 

toegang tot de online Bibliotheek-app en kunnen ze e-books en luisterboeken lenen. 

Deze actie is voor leden én niet-leden. www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip 

 

 

Verteluur met Vertelsport 

21 juli 2021, van 14:00 tot 15:00 | Elke week | de Bibliotheek Wijchen - Jeugdafdeling 

Kosten: Gratis 

 

Iedere woensdagmiddag in de vakantie vertelt Martin Bergsma 

(www.meneervanwoord.nl) verhalen over wedstrijden, eerlijk zijn en valsspelen, tot het 

uiterste gaan, winnen en verliezen. Een soort Olympische Spelen in verhalen. 

Kinderen vanaf 7 jaar kunnen komen luisteren naar de verhalen, en meedoen aan 

Vertelsport. We beginnen simpel, zodat kinderen ervaring opbouwen. Iedereen kan 

meedoen, want iedereen vertelt verhalen. 

Vertelsport lijkt op Theatersport. Bij theatersport improviseren de acteurs een scene of 

een hele voorstelling (denk aan de televisieprogramma’s De Lama’s en De Vloer Op). Bij 

Vertelsport improviseer je verhalen. Lijkt moeilijk, maar omdat je elkaar helpt, komt er 

altijd een goed verhaal uit. 

Voorbeelden van Vertelsport 

Raad eens wat er toen gebeurde: 

De verteller begint een verhaal. Als hij niet meer weet hoe het verhaal verder zou 

moeten, zegt hij tegen het publiek: Raad eens wat er toen gebeurde.  Het publiek doet 

een suggestie, de verteller zegt: Precies… en vertelt verder met de suggestie. 

 

Een cadeau krijgen: 

De verteller is jarig en krijgt een cadeau van iemand uit het publiek. De gever bedenkt in 

zijn hoofd wat het cadeau is en probeert dat te laten zien door de grootte van het cadeau 

weer te geven of het gewicht. De verteller pakt het cadeau aan en daarna uit en zegt: 

wat een mooie… 

Vertelkaarten: 

De verteller pakt een kaart waarop een persoon staat. Daarna een kaart waarop een plek 

staat. Daarna een kaart waarop een actie staat. Met deze drie kaarten vertelt hij een 

verhaal 

 

Doe mee met de ontwerpwedstrijd 
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Weet jij hoe een Leesbeest eruit ziet? Ja? Wow! Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Het Leesbeest houdt van lezen, daarom is ‘ie zo graag in de bibliotheek. Waar vind je 

nou meer boeken dan daar?! Leesbeest gaat ook graag naar de kinderdagopvang en de 

peuteropvang, want daar wordt ook heel vaak voorgelezen. En daar houdt leesbeest zo 

verschrikkelijk veel van.  

Overal waar verhalen zijn en waar wordt voorgelezen, daar is Leesbeest. Maar hoe 

leesbeest eruit ziet? We weten het niet. Misschien ziet hij er zo uit; heeft hij een 

olifantenslurf om verhalen uit te blazen? Of heeft hij klauwen om zoveel mogelijk 

verhalen bij elkaar te schrapen? 

Denk jij: “Nee, zo ziet een leesbeest er niet uit." Maak dan jouw eigen tekening van het 

Leesbeest. Geef ‘m een naam en stuur de tekening naar de bibliotheek. 

Download het formulier op de site van de bibliotheek (www.bibliotheek-

wijchen.nl/leesbeest). 

 

 

Noot voor redactie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martin 

Bergsma, Domeinspecialist Jeugd & Onderwijs: 
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Martin.bergsma@bibliotheek-wijchen.nl 

024 – 641 71 44 

06 40 95 37 59 

 

• Blind typen 

 

Leer nu supersnel blind typen op school met klasgenootjes!!  

 

Corona heeft ons allen een lange tijd in zijn greep gehad. Gelukkig doen de vaccinaties 

inmiddels hun werk en kunnen we de draad weer oppakken en terug naar het oude 

‘normaal’.  

U heeft uw kind de laatste 1,5 jaar tijdens de lockdowns begeleid met het huiswerk. 

Waarschijnlijk is dit niet altijd even gemakkelijk geweest. Online een programma volgen 

of klassikaal op school is nu eenmaal een wereld van verschil.  

Je ziet tegenwoordig een overvloed aan online typecursussen, maar hoeveel kinderen 

maken zo’n online cursus nu af? Typen ze echt blind als de cursus wel wordt afgerond 

(vingerzetting, houding, automatisering etc.)?  

 

De Radboud Universiteit te Nijmegen heeft aangetoond, dat als het blindtypen op de 

juiste wijze beheerst wordt, dit diverse voordelen oplevert: -hogere snelheid van typen 

met weinig fouten -lagere belasting van het werkgeheugen, doordat er geen 

oog/handcoördinatie nodig is -verbeteren van taal- en leerprestaties  

 

Wanneer u kiest voor de klassikale typecursus op school bent u ervan verzekerd, dat uw 

kind het blindtypen echt goed aanleert. De cursus wordt verzorgd door Instituut 

Spijksma. Zij verzorgen al typecursussen sinds 1978 en bieden 100% diplomagarantie!  

 

De klassikale cursus bestaat uit 10 lessen van 1 uur (incl. examen) die om de 14 dagen 

op school worden verzorgd. Door de lesopzet is de huiswerkdruk voor uw kind lager dan 

bij online cursussen (de meeste aanbieders van online cursussen adviseren nl. om een 

half uur per dag te oefenen, dit komt dus neer op 3,5 uur per week!!).  

 

Bij Instituut Spijksma bedraagt het huiswerk ca. 1,5 uur per week. Op donderdag 7 

oktober a.s. gaat de cursus van start, er zijn 3 lestijden waar uit gekozen kan worden.  

 

Wilt u uw kind nog aanmelden voor de typecursus op school? Wij verzoeken u dan 

vriendelijk om dit te doen voor 24 juli a.s. U ontvangt dan ook maar liefst € 15,00 

korting op het lesgeld!!  

Er zijn ook div. aanpassingen voor dyslecten (o.a. lettertype Dyslexic!).  

 

Aanmelden kan via www.instituut-spijksma.nl (Cursuslocaties). Meer info? Bel dan naar 

06-10629019 of mail naar info@instituutspijksma.nl. 

 

• Vakantie 

 

mailto:Martin.bergsma@bibliotheek-wijchen.nl
mailto:info@instituutspijksma.nl
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Het team van de Trinoom wenst de kinderen en u een zonnige en ontspannen 

zomervakantie! 

We zien de kinderen weer graag terug op maandag 30 augustus. 

 

 

 


