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KASCONTROLEUR GEZOCHT 

(door de ouderraad) 

 

Zoals elk jaar moeten aan het begin van het nieuwe schooljaar de kasboeken van de 

Ouderraad worden gecontroleerd. Dit gebeurt door één kascontroleur van het vorige jaar 

en één nieuwe. Voor de aanstaande kascontrole in oktober/november zoeken we nog een 

vrijwilliger die dit klusje voor twee jaar op zich wilt nemen. In overleg met beide 

controleurs wordt een afspraak 's avonds gepland waarbij ze, tezamen met de 

penningmeester (via Teams), kijken naar de inkomsten en uitgaven van het afgelopen 

schooljaar. De tijdsinvestering is gering (ca. 1,5 uur per avond). 

 

Heb je interesse in het verkrijgen van meer inzicht in wat en hoe de ouderraad financiert 

en wat er dus met de vrijwillige ouderbijdragen gebeurt, stuur dan een mailtje 

naar trinoom.orpenningmeester@kansenkleur.nl. 

 

Cultuurkeuze-dag  vrijdag 5 november   

Op vrijdag  5 november  a.s. vindt op onze school weer de jaarlijkse cultuurkeuze-dag 

plaats.  

Wat houdt deze dag precies in?  

Op deze dag worden er in iedere groep aantrekkelijke workshops geboden, passend 

binnen de disciplines van cultuureducatie. Deze disciplines zijn: dans, beeldende 

vorming, muziek, literatuur/poëzie, cultureel erfgoed, drama, en multimedia.  

De kinderen krijgen voorafgaand aan deze dag informatie over de inhoud van de 

workshops middels een Powerpoint presentatie en mogen daarna zelf kiezen welke 

workshop ze gaan volgen. Kinderen maken deze keuze vanuit nieuwsgierigheid, interesse 

en intrinsieke motivatie. Wat vind ik leuk om te gaan doen? Wat kan ik al goed? Wat wil 

ik leren? Waar ben ik nieuwsgierig naar?  

In de onderbouw vindt dit keuze moment plaats in de ochtend. In de midden- en 

bovenbouw zal dit in de middag zijn. De kinderen kiezen een workshop binnen hun eigen 

bouw. De kinderen van groep 1 blijven bij hun eigen leerkracht. De Montessori 

bovenbouw blijft op de Diemewei en de jaarklas midden- en bovenbouw zullen deze 

middag op de brink blijven.  

Wij kijken uit naar een leuke, gezellige, creatieve, inspirerende en leerzame dag! En 

wensen alle kinderen heel veel plezier!  

Diana Cieremans en Janneke Pastors 

http://www.trinoom.nl/
mailto:trinoom.orpenningmeester@kansenkleur.nl
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Pleinspelen op de Trinoom 

Na een tijd van voorbereidingen treffen en 

lijnen aanbrengen op het schoolplein (Brink 

en Diemewei), kunnen wij u mededelen dat 

we dinsdag 2 november en woensdag 3 

november 2021 gaan starten met een pilot 

pleinspelen voor de groepen 3 t/m 8 bij ons 

op de Trinoom.  

De schoolpleinen op de Brink en de 
Diemewei zijn verdeeld in 4 gekleurde 
vakken met ieder een eigen thema. Binnen 
dit thema kunnen de kinderen met diverse sport- en spelmaterialen aan de slag.  
Samen delen, naast elkaar spelen, om de beurt spelen en tegen elkaar spelen zijn de thema’s 
waarmee gespeeld kan worden. Er is uiteraard veel variatie en keuzevrijheid! 
 
Voordat we structureel gaan starten met het aanbieden van de Pleinspelen, gaan Nick en Roel een 
pilot verzorgen op alle locaties waar de pleinspelen zullen plaatsvinden.   
 
Het uitgangspunt van de pleinspelen is een dynamisch een betekenisvol speelplein creëren waarbij er 
voor ieder kind uitdagende beweeg- en speeluitdagingen zijn. Als school hopen wij dat onze kinderen 
er veel plezier aan zullen beleven. 
 
Een speciaal dankwoord voor de verwezenlijking van de pleinspelen gaat uit naar de ouderraad. 

Namens alle collega’s en kinderen van de Trinoom willen wij de ouderraad hartelijk bedanken voor 

de financiële bijdrage. Deze bijdrage heeft het mede mogelijk gemaakt om met dit mooie project te 

kunnen starten.  

 

Een sportieve groet,  

namens de projectgroep pleinspelen 
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Vakantierooster schooljaar 2022 – 2023 
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