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Vrijdag 27 mei 

  

In de jaarkalender is abusievelijk opgenomen dat vrijdag 27 mei, Hemelvaart weekend, 

een lesdag is voor de groepen 3 t/m 8. 

Deze vrijdag is wel degelijk een roostervrije dag voor alle groepen op de Trinoom. 

Er wordt voor een update gezorgd op de kalender. 

 

 

 

Inloopmiddag en infoavonden gaan niet door 

  

I.v.m. de coronamaatregelen die nog altijd van kracht zijn kunnen wij nog geen groepen 

ouders ontvangen in de school. Dit betekent helaas dat de geplande inloopmiddagen en 

infoavonden niet doorgaan. 

U ontvangt op de dag dat de infoavond of inloopmiddag gepland stond in de jaarkalender 

de nodige informatie van de leerkracht. 

Mocht deze informatie vragen oproepen dan kunt u deze natuurlijk gewoon stellen. Via 

mail, na schooltijd bij het hek of in een persoonlijk gesprek met de leerkracht. 

  

Vindt u het leuk om toch een keer na schooltijd met uw kind mee naar binnen te lopen 

om even wat werkjes en schriften te bekijken dan bent u gedurende het hele schooljaar 

gewoon welkom. Houdt u er wel rekening mee dat de leerkracht niet in de klas is i.v.m. 

pauze. Mochten er meerdere ouders tegelijk in de klas zijn, vragen wij u de anderhalve 

meter afstand in acht te blijven nemen.    

  

 

 

Formulier start schooljaar 

  

Elk jaar vragen we u aan het begin van het schooljaar de formulieren voor de 

startgesprekken in te vullen.  

Dit formulier vindt u als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief. Wij willen u vragen deze in te 

vullen en terug te sturen (per mail) aan de leerkracht van uw kind.  

In de groepen 5 t/m 8 wordt uw input gebruikt tijdens de startgesprekken in oktober.  

In de groepen 3/4 is het voor de leerkrachten een middel om even te scannen of er 

bijzonderheden zijn die van belang zijn om te weten bij de start van het schooljaar.  

De rest van de inhoud wordt tijdens de gesprekken in november besproken. 

 

Bij voorbaat bedankt voor het invullen. 

 

http://www.trinoom.nl/


 

   

 

Nieuwsbrief                                                                                                                                                              2 
 

Verzuimprotocol 

Hierbij willen wij u er op attent maken dat er een aangepast verzuimprotocol op onze 

website is geplaats. Wij willen u vragen deze informatie door te nemen.  

verzuimprotocol 

 

 

 

Interne contactpersonen, coördinatoren sociale veiligheid 

 

Even voorstellen! 

In het kader van de sociale veiligheid zijn wij op De Trinoom de interne contactpersonen. 

De interne contactpersoon op school is het eerste aanspreekpunt voor alle klachten die te 

maken hebben met ongewenst gedrag, machtsmisbruik of communicatie op school, zowel 

voor ouders als kinderen. Wij kunnen naar u luisteren en, indien nodig, doorverwijzen 

naar de vertrouwenspersoon van Stichting Kans en Kleur. Wij zullen ons binnenkort ook 

op school voorstellen aan de kinderen van groep 5 t/m 8. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karin Arts: karin.arts@kansenkleur.nl 

Nicole Gunsing: nicole.gunsing@kansenkleur.nl 

 

 

Beslisboom / Covid-19 

Hierbij willen wij u graag verwijzen naar de meest recente beslisboom van dit moment. 

Bij twijfel of vragen over of uw kind bij klachten naar school kan, vragen wij u deze 

besilsboom te raadplegen. 

Beslisboom 20-8-2021 

 

 

 

 

Bijlage bij deze nieuwsbrief: formulier start schooljaar 

 

https://www.trinoom.nl/images/bestanden/Verzuimprotocol_De_Trinoom_2021.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf

