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Studiedag
Aanstaande maandag 27 september is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij.

Versoepelingen coronamaatregelen per september
Graag willen wij u er op attent maken dat vanaf 25 september a.s. weer diverse
versoepelingen ingaan. In de bijlage (versoepelingen coronamaatregelen per 25
september 2021), bij deze nieuwsbrief kunt u lezen wat dit voor u en uw kind voor school
inhoudt.

Rectificatie stukje Trinoom Shirts Nieuwsbrief 14 september:
Ten onrechte is er in de vorige nieuwsbrief een stukje over de Trinoom Shirts geplaatst
dat verouderd was.
Hierbij de juiste update:

Trinoom Shirts Update
Vlak voor de zomervakantie is een oproep gedaan om alvast het Trinoom shirt op te
zoeken, zodat we aan het begin van dit schooljaar een ruilaktie zouden kunnen starten.
Echter door het besluit om een aantal activiteiten later op de agenda te plaatsen, is deze
spoed verdwenen.
De ruilaktie gaat in nu in november plaatsvinden. U wordt daar nog nader over ingelicht.
Nieuwe kinderen, die nog geen Trinoom-shirt hebben, zullen dan ook een shirt krijgen.
Namens de OR, Wim Bremer

Vraag vanuit de bibliotheek Wijchen inzake activiteit kinderboekenweek
Voor volgende week donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober om 15.30 uur is de
bieb op zoek naar een aantal kinderen van 8 tot 10 jaar om vragen voor te bereiden voor
een college. De bedoeling is dat de kinderen daarna aanwezig zijn bij het college
waarvoor ze vragen hebben voorbereid. Als ze nog andere colleges willen volgen kan dat
altijd! De colleges beginnen altijd om 15.00 uur en duren maximaal 1 uur.
De colleges zijn:
- 6 okt: dronepiloot
- 8 okt: klimaat activist
- 11 okt: defensie
- 12 okt: zorgclown
- 13 okt: gitarist
- 15 okt: vrouwen in de techniek of IT
- 14 okt: imker
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