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
website: WWW.TRINOOM.NL
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Beste ouders/verzorgers,
Wij zien er als team van de Trinoom naar uit om vanaf maandag 30 augustus onze
deuren voor uw kind(eren) weer te kunnen openen.
Hopelijk heeft u, ondanks het wat tegenvallende zomerweer in Nederland, kunnen
genieten van een fijne vakantie samen met uw gezin/kinderen.
De afgelopen week is er hard gewerkt om uw kind(eren) in een goed voorbereide
leeromgeving te kunnen ontvangen.
In het stukje versoepelingen verwijs ik nog even op hoofdlijnen naar de afspraken ten
aanzien van binnenkomst van de kinderen.
Hopelijk zal het covid virus het komende schooljaar steeds meer naar de achtergrond
verdrongen kunnen worden.
Er is niks mooier en dankbaarder voor de leerkrachten en de kinderen het onderlinge
contact binnen het leerproces op school.
Wij wensen u en de kinderen een goede start van het nieuwe schooljaar 2021/2022.

versoepelingen;
Onderstaand treft u de link naar de update protocol basisonderwijs van 18 augustus
2021 aan.
De verwachting is dat eventuele verdere versoepelingen op zijn vroegst na 20 september
a.s. bekend worden gemaakt.
Beste ouders/verzorgers,
In de bijgevoegde link wordt uitleg gegeven over de versoepelingen binnen het
funderend onderwijs per 18 augustus 2021.
De uitgangspunten; regelmatig handen wassen, niezen in de elle boog, 1 ½ meter
afstand houden en testen bij klachten blijft onverkort overeind.
In goed overleg met de MR is ten aanzien van het binnenkomen van het schoolgebouw,
het volgende afgesproken; De 1 ½ meter afstand houden, is ’s morgens bij het brengen
van de kinderen niet te waarborgen kijkend naar de grote groep jongsten op de
hoofdvestiging.

Daarnaast is er teambreed geconstateerd dat het onderwijsleerproces vanuit rust,
aandacht en snel aan de slag te kunnen, gebaat is bij geen tot beperkte inloop van
ouders/verzorgers.
Het verzoek dan ook, net als u nu al gewend bent, uw kind tot aan het hek te brengen.
De eerste schooldag staat de leerkracht van het jongste kind herkenbaar op het
schoolplein.
Graag maken we een uitzondering voor de startende kleuter die vijf ochtenden komt
wennen. Deze kinderen mogen naar binnen gebracht worden. De leerkracht maakt met u
de afspraak waar uw kind wordt opgehaald.
Verder mogen kleuters die verhuisd zijn vijf ochtenden door ouders/verzorgers naar
binnen worden gebracht. Dit laatste geldt ook voor die kinderen die net na de
zomervakantie op de Trinoom starten.
Link naar versoepelingen

Kampvuurvertellingen
De zon gaat langzaam onder. De late middag gaat over in de
schemering, tot uiteindelijk het knisperende kampvuur een helder licht
schijnt in het donker. De verhalenverteller schraapt zijn keel en neemt
je mee naar ver weg en lang geleden.
Wil je een nostalgische avond meemaken? Even stilstaan en niets
hoeven? Gewoon een moment zitten en luisteren, een drankje erbij?
Kom dan naar een nieuwe editie van de
succesvolle Kampvuurvertellingen. Dit jaar met verhalenvertellers Paul Groos, Martin Bergsma, Joost
Schellekens en Nadja Spooren.
Anders dan anders
Zoals veel anders is, zo is Kampvuurvertellingen dit jaar ook anders dan je gewend bent.
We verdelen de avond in drie tijdsloten:
Tijdslot 1 19:00 – 19:45 uur: Kinderen
Verhalen speciaal voor jonge kinderen tot een jaar of 8
Tijdslot 2 20:00 – 22:00 uur: Voor iedereen van jong tot oud
In dit grootste blok zitten verhalen voor de hele familie
Tijdslot 3 22:15 – 23:00 uur: Griezelen
Voor wie durft!
Per tijdslot is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in via https://www.bibliotheekwijchen.nl/agenda/Kampvuurvertellingen.html
Inschrijven is dit jaar verplicht.
Zin gekregen?
Kom gratis naar de verhalen luisteren! Een (contante) vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs. Consumpties zijn
voor eigen rekening.
Gratis toegang
Toegankelijk voor mindervaliden
Gratis parkeren
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