wekelijkse informatiebrief voor ouders van basisschool
De Trinoom in Wijchen
verschijnt iedere vrijdagmiddag en daarnaast
incidenteel
verantwoordelijk voor de inhoud is de directeur van
De Trinoom
deze nieuwsbrief verschijnt ook elke week op onze
website: WWW.TRINOOM.NL

26 november 2021 jaargang 26 nummer 13

Donderdag 2 december is een studiedag en zijn alle leerlingen vrij
Vrijdag 3 december is de Sinterklaas viering en zijn de kleuters vanaf 12.00 uur vrij.

CORONA
Via diverse media worden berichten naar buiten gebracht over mogelijke sluiting van de
scholen.
Als bestuur of school zijn wij in afwachting van nieuwe richtlijnen of een aangepast
protocol. Zodra wij hier duidelijkheid over hebben, informeren wij u. Dan zal er ook meer
duidelijk worden over de invulling van de feestelijkheden in de decembermaand.
In de bijlage vindt u al wel de nieuwe beslisboom (Beslisboom) die u kunt raadplegen
wanneer u twijfelt of uw kind naar school mag.
Wilt u uw kind bij twijfel thuishouden en laten testen?

Schooldichter
Alle klassen van de Trinoom hebben in de afgelopen 2 weken een bezoek gehad van
schooldichter Ivanka. Zij heeft in de klassen een les gegeven over dichten en gedichten.
Met de groepen 1/2, 3jk en 3/4m heeft zij een groepsgedicht gemaakt. In de andere
klassen hebben alle kinderen een eigen gedicht gemaakt. Deze gedichten gaan
gebundeld worden in een heus boek: een dichtbundel met alle gedichten van de Trinoom!
De bundel gaat de naam krijgen: “De droom van de Trinoom”. Dit boek kan aangeschaft
worden voor €17,50 (mogelijk kan deze prijs nog iets lager worden, maar daarvoor zijn
we afhankelijk van mogelijke sponsoren*). De kinderen hebben na de les een bestellijst
mee gekregen voor deze dichtbundel. Deze zien wij graag uiterlijk maandag 6 december
weer terug op school. De lijst mag bij de eigen leerkracht ingeleverd worden. Daarna zal
de bundel gedrukt worden en zal hij waarschijnlijk in januari klaar zijn.
*Wilt u meer weten over de sponsormogelijkheden, dan kunt u uw vragen stellen via
martine.vander.wielen@kansenkleur.nl en/of marieke.robben@kansenkleur.nl
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