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Verjaardagen vieren op school
Voor de Coronapandemie kwamen ouder(s) van kleuters mee de klas in tijdens de
verjaardagsviering. In de groepen 3 t/m 8 wordt er altijd zonder ouders erbij aandacht
besteed aan de verjaardag. Op dit moment vieren we al ruim 1,5 jaar de
kleuterverjaardagen zonder ouders erbij en ervaren wij dat we niet meer gebonden zijn
aan de tijd van 8.30 uur. We kunnen de verjaardag dus beter inplannen in het
dagprogramma en hierdoor hoeven we ook niet te schuiven met collega’s voor andere
gym- en buitenspeeltijden.
We zien dat de jarige kinderen enorm ontspannen genieten van hun feestje. Zodra er
ouders bij zijn, richten ze zich voornamelijk op de ouders. We gaan deze manier van
verjaardagen vieren ook na de pandemie continueren. We hebben dit uiteraard ook
voorgelegd aan de MR en ook zij kunnen zich hierin vinden.
Natuurlijk zorgen de kleuterjuffen voor een paar leuke foto's van de jarige kleuter in de
parro.

Herinnering oproep: KASCONTROLEUR GEZOCHT
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.

Het Sinterklaasfeest op de Trinoom
Vanaf morgen is Sinterklaas, als alles goed
komt, weer in Nederland. Nog even wachten
dus en dan kunnen de Sint-festiviteiten weer
beginnen!
Schoen zetten
Sinterklaas heeft ons wel al laten weten dat alle
leerlingen van de Trinoom aanstaande
woensdag 17 november de schoen mogen
zetten op school. Vanaf dinsdag 16 november
kunnen de kinderen een schoen mee nemen
naar school.
3 december
Als alles goed is met Sint, zijn pieten en ‘de maatregelen’, brengt Sinterklaas onze school
een bezoek op vrijdag 3 december. We weten wel al dat we Sint niet verwelkomen met
een intocht, het feest vieren we in school en gymzaal. De groepen 1/2 t/m 4 gaan
vrijdag 3 december bij Sint op bezoek. De kinderen van de groepen 1/2 zijn die dag,
vrijdag 3 december, om 12 uur uit en nemen dan ook alleen iets mee voor ‘het fruit en
drinken moment’.
De bovenbouwgroepen (5 t/m 8) helpen Sinterklaas in deze drukke tijd door surprises
voor elkaar te maken. Vandaag, vrijdag 12 november, hebben ze in de klas een lootje
getrokken. Die surprises nemen ze vrijdagochtend 3 december mee naar school.
Wij wensen iedereen alvast plezierige voorbereidingen!
Groetjes, de Sinterklaas-werkgroep

Voor ouders die hun partner verloren hebben en alleen voor de
opvoeding staan
Het verlies van je partner is een heel heftige gebeurtenis. Daarna alleen de
opvoeding van de kinderen op je nemen is een rollercoaster.)
Ouders die dit is overkomen treffen elkaar eenmaal in de 6 weken. Samen
praten over het verdriet, de praktische problemen waar je tegenaan loopt en het delen
van ervaringen. De groep wordt begeleid door iemand die, al langer geleden, haar
partner verloor en alleen voor de opvoeding van de kinderen kwam te staan.
De groep gaat van start bij voldoende deelnemers.
Voor aanmelding en informatie: j.warris@meervoormekaar of 06 39 11 41 34
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