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Even voorstellen 

 

Beste ouders,  

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat ik sinds dit schooljaar het team van de 

Trinoom kom versterken als Teamleider van de jaarklas stroom. Dit schooljaar zal ik mij 

richten op de groep 3 t/m 8 en vooral aanwezig zijn op de Brink.  

Ik vind het leuk om mij via deze weg nog nader aan u voor te stellen.  

Mijn naam is Daphne Tuijtel, 35 jaar en sinds een jaar woonachtig in Lent samen met 

mijn man en 4 kinderen. Ik ben opgegroeid in Apeldoorn en daar 14 jaar werkzaam 

geweest in het onderwijs. Verbinding, humor en een talentgerichte focus zijn drie 

belangrijke elementen voor mij bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden.  

Naast mijn werk ben ik veel buiten te vinden voor een rondje op de wielrenfiets, 

hardlopen, tennis of een wandeling.  

Mijn eerste indruk van de Trinoom is positief. Een warm welkom, een bevlogen en 

betrokken team en veel nieuwsgierige kinderen. Ik heb er zin in! 

Heeft u vragen of wil u iets kwijt dan kan dat via Parro of mail. Mijn mailadres is 

daphne.tuijtel@kansenkleur.nl.  

 

Hartelijke groet Daphne 

 

 

Protocol volledig openen basisonderwijs. 

De eerste schoolweek, in deze nog steeds bijzondere tijden, ligt inmiddels achter ons. 

Het voelt weer als vertrouwd wanneer je de school doorloopt en de kinderen samen met 

hun leerkrachten  geconcentreerd en betrokken aan het werk ziet. 

Grote waardering van mijn kant voor de wijze waarop u als ouder/verzorger de richtlijnen 

respecteert met betrekking tot het protocol volledig openen basisonderwijs. 

School specifiek  zie ik dat steeds meer kinderen, zelfstandig binnenlopend vanaf het hek 

,hun plekje vinden in hun nieuwe klaslokaal. 

Op de Brink loopt het zelfstandig naar binnen lopen/handen wassen ook prima en 

gedisciplineerd. 

Aandachtspunt is nog wel het toegangshek bij de kleuters voorkant hoofdvestiging en op 

het heuveltje bij het Kees van Dortplein, waar ook de nodige onderbouwgroepen worden 

ontvangen. 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

Verzoek om op het moment dat u kind(eren) naar binnen loopt, niet ter hoogte van het 

toegangshek te blijven staan. Hierdoor kunnen onnodige “opstoppingen” voorkomen 

worden. 

Tenslotte het nadrukkelijk verzoek om niet onverwacht de school binnen te lopen om 

bijvoorbeeld uw kind op te halen voor doktersbezoek/tandarts c.s. 

Hiervoor graag afstemming met de leerkracht van uw kind(eren). 

Hans 

Hoofdluis 

 

Bij deze willen wij u informeren dat er op school (locatie Brink) weer hoofdluis is 

geconstateerd.  

Omdat er vanwege de coronamaatregelen op school nog niet gecontroleerd en gekamd 

mag worden, willen wij u bij deze nogmaals vragen uw kind met regelmaat zelf te 

controleren en te kammen.  

Mocht u bij uw kind hoofdluis ontdekken, willen wij u vragen dit aan de leerkracht van uw 

kind door te geven.  

 

 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis 

Luizenzakken 

 

De luizenzakken van de kinderen van de Diemewei zijn vandaag meegegeven met het 

verzoek deze te wassen. We zien de luizenzakken graag retour op a.s. maandag 31 

augustus.  

 

 

 

 

Nieuws Ouderraad (OR) 

Na een bewogen vorig schooljaar, hopen we dat we dit jaar weer meer activiteiten 

kunnen door laten gaan, waar nodig in een aangepaste vorm natuurlijk.  De ouderraad 

gaat er ook dit jaar weer haar best voor doen om de kinderen een leuke schooltijd te 

bezorgen. We houden jullie op de hoogte. 

Nieuwe OR-leden gevraagd 

Op dit moment is de OR nog op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden om deel te 

nemen in de OR. Wij komen zo'n 6 keer per jaar s' avonds samen om te vergaderen. 

Daarnaast ben je samen met leerkrachten verantwoordelijk om een activiteit te 

organiseren, te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen enz. Het is wel 

belangrijk om te weten dat de vergaderingen met leerkrachten om een activiteit te 

organiseren vaak in de middag na school plaats vinden, wel in overleg natuurlijk. Daarom 

is de ouderraad opzoek naar ouders die ook de mogelijkheid hebben om overdag deel te 

https://www.rivm.nl/hoofdluis


                                                                                    

nemen. Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van de OR mag je mailen naar 

or.trinoom@kansenkleur.nl 

Signalen 

Mocht u als ouder informatie hebben die u graag wilt delen met de ouderraad kunt u een 

mail sturen naar trinoom.orcommissies@kansenkleur.nl. 

We hopen weer op een mooi schooljaar. 

Voorzitter José de Groot 

 

Typecursus 

Binnenkort, op dinsdag 8 september, start de typecursus Typ10 bij Jipa weer! Deze is 

heel geschikt voor kinderen die het tempo van een ‘standaard’ (online) typecursus niet 

bij kunnen benen of die de externe ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van 

deze nieuwe vaardigheid. Juist deze kinderen hebben soms het typen eerder als 

ondersteuning nodig in het basisonderwijs. Zie de bijlage voor meer informatie. 
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