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Studiedagen 

 

Maandag 20 en maandag 27 september zijn er studiedagen en zijn alle kinderen vrij. 

 

 

Oproep aanleren vreemde taal leerlingen groep 7/8  

Spreek jij Chinees, Turks, Arabisch, Frans of een andere vreemde taal? En vind je het 

leuk om dit aan een groepje leerlingen uit groep 7/8 te leren? Dan zij wij op zoek naar 

jou!   

Je kunt jouw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen 

naar trinoom.administratie@kansenkleur.nl, met in het onderwerp: vreemde taal 

 

 
Trinoom Shirts 

 
Twee jaar geleden hebben al onze leerlingen het nieuwe Trinoom-shirt ontvangen. Helaas 

hebben we door de pandemie het shirt nagenoeg niet kunnen gebruiken. 

In deze tijd zijn onze leerlingen natuurlijk blijven groeien en zijn de meeste shirts dus te 

klein geworden. 

Omdat we zeer waarschijnlijk in het nieuwe schooljaar weer grotere activiteiten kunnen 

gaan organiseren, willen we direct aan het begin van het nieuwe schooljaar shirts gaan 

ruilen. 

Omdat na deze lange tijd de shirts op een vergeten stapeltje geraakt kunnen zijn, willen 

we alle ouders verzoeken om deze shirts tijdens de zomervakantie alvast weer op te 

zoeken, zodat deze ruilaktie aan het begin van het schooljaar effectief kan verlopen. 

 

Leerlingen van groep-8 hebben hopelijk allemaal hun shirts al ingeleverd. Mocht dat niet 

het geval zijn, dan hierbij het verzoek om dit alsnog te doen. 

Dit geldt ook voor overige leerlingen die ons aan het eind van dit schooljaar gaan 

verlaten. 

 

Dan nog even het volgende. We zien zo nu en dan kinderen in hun vrije tijd buiten spelen 

in het Trinoom-shirt. We willen benadrukken dat dit shirt alleen gebruikt mag worden 

tijdens schoolactiviteiten waarbij dit expliciet wordt aangegeven. 

 

Namens de OR, Wim Bremer 
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