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Beste ouders/verzorgers, 

 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december hebben we te horen gekregen dat 

de scholen vanaf maandag 20 december een extra vakantieweek hebben. De leerlingen 

hebben deze week geen online les en er is ook geen contact met de leerkrachten via 

Teams.  

 

Zoals in eerdere lockdowns bieden wij ook nu vanaf maandag 20 december noodopvang. 

We volgen de vraag vanuit het kabinet om zoveel mogelijk te voorkomen dat we elkaar 

ontmoeten. Helaas zijn we in de noodopvang genoodzaakt om de kinderen met elkaar te 

mengen. De noodopvang geldt voornamelijk voor kinderen waarvan beide ouders een 

cruciaal beroep uitoefenen. We hebben het dringende verzoek aan deze ouders, net als 

van ouders waarvan één ouder een cruciaal beroep heeft, om de opvang waar mogelijk 

op een andere manier te regelen. Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang, dan 

kunt u een mail sturen naar nick.joosten@kansenkleur.nl met daarin: 

- Naam/namen van uw kind/kinderen 

- Groep  

- Welke dagen u gebruik wil maken van de noodopvang 

- Beroepen van beide ouders. 

 

De tijden van de noodopvang zijn: 

- Maandag 20-12 t/m donderdag 23-12: 08.30 - 14.00 uur 

- Vrijdag 24-12: 08.30 - 12.00 uur 

 

 

 

Goede Doelen Actie Kerst 

We hebben al veel producten verzameld voor de 

Voedselbank en stichting High Hopes, maar er kan altijd 

nog meer ingezameld worden. Door de nieuwe 

maatregelen en het eerder starten van de kerstvakantie  

willen u bij deze laten weten dat er nog tot en met 

vrijdag 17 december ingezameld kan worden. Heeft u 

nog iets in de kast liggen wat u kunt missen, geef het mee aan uw kind dan maken wij er 

een gezin blij mee.  

Want zoals ieder jaar tegen de kerst, steunen we de Voedselbank en dit jaar naast de 

Voedselbank ook stichting High Hopes. De goede doelen actie is vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid. Vanaf 14 december tot en met 23 december staan er in de klassen 

kratten waar producten in verzameld kunnen worden.  

http://www.trinoom.nl/
mailto:nick.joosten@kansenkleur.nl
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Producten die de stichtingen kunnen gebruiken zijn; 

Houdbaar verpakt eten & drinken, 

verzorgingsproducten en schoonmaakspullen. 

Zoals u wellicht weet van voorgaande jaren, deelt de Voedselbank wekelijks 

voedselpakketten uit aan gezinnen die in een financieel lastige situatie zitten. Stichting 

High Hopes zal voor u misschien nog onbekend zijn. Dit is een stichting uit Wijchen, 

opgericht door Priscilla de Wildt. Deze stichting richt zich op het maken van maandelijkse 

voedselpakketten, kerstpakketten en ze richten zich op het welzijn van eenzame 

ouderen. Ook zorgen zij dat de kinderen uit de gezinnen een verjaardagscadeautje 

krijgen en een verjaardagsbox. Dit kan alleen wanneer er geld gedoneerd is. 

 

Als laatst willen we u op de hoogte brengen van het feit dat u donateur kunt worden voor 

de Voedselbank en/of stichting High Hopes. Mocht u hier interesse in hebben, neem 

vooral een kijkje op de site of de social media kanalen. 

- De Voedselbank: https://voedselbankwijchen.nl  

- Stichting High Hopes Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-

277663689390599/ 

- Stichting High Hopes Instagram: 

https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/ 

 

Alvast bedankt, ook namens beide stichtingen, voor uw eventuele bijdrage. 

 

 

Kerstontbijt vrijdag 17-12-21 

Aangezien de scholen een week eerder dicht gaan, willen 

we aanstaande vrijdag de 17e een gezellig kerstontbijt 

houden.  

Morgen, donderdag 16-12-21, nemen de kinderen een 

bord, beker en bestek al mee naar school, zodat 

donderdagmiddag alvast een mooie kersttafel gedekt kan 

worden. 

Vrijdagochtend neemt ieder kind een ontbijt voor zichzelf mee. Dit mag uiteraard wat 

uitgebreider en/of luxer zijn dan op een gewone schooldag! Die dag nemen de kinderen 

geen fruit en drinken mee voor in de ochtend (wel lunch en drinken voor rond 12.00 uur). 

Omdat geen fruit gedurende de ochtend wordt gegeten, is wat fruit bij het ontbijt een 

mooie aanvulling. 

Vanuit de Ouderraad zal er chocolademelk en yoghurtdrink worden verzorgd. Lust uw kind 

dat niet of mag het dat niet vanwege allergie en/of dieet, dan vragen wij u om voor hem 

of haar drinken mee te geven.  

Voor nu veel plezier bij de voorbereiding, de Kerst-commissie 

Audrey, Kelly, Ankle, Stefanie (OR), Wim (OR) en Roel. 

 

https://voedselbankwijchen.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/
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Lezen in de vakantie 

 

Blijf vooral lezen, ook in de vakantie!  

  

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de vakantie in niveau gelijk 

blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen een hoger leesniveau 

hebben na de vakantie. Zorg dus dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen.  

  

Nu denkt u misschien: ‘Is dat nu nodig, mijn kind heeft toch vakantie en heeft ook 

ontspanning nodig?’. Dat is ook zo! Juist in de vakantie kan uw kind leeskilometers 

maken met andere teksten dan die hij/zij op school gewend is. En uiteindelijk helpt u uw 

kind ermee; als er in de vakantie wordt gelezen verloopt de overgang naar het lezen op 

school na de vakantie gemakkelijker.  

 

U kunt denken aan: 

- Leesboeken (ruilen met klasgenootjes of vanuit de 

bibliotheek) 

- vakantieboeken (Donald Duck, Dora, Hoe overleef ik…? etc.) 

- puzzelboekjes met kruiswoordraadsels en rebussen 

- oefenboekjes voor letters, woorden en schrijven  

 

Een leesbingo motiveert ook om te blijven lezen. Zie onderaan deze 

nieuwsbrief een voorbeeld.  

 

 

 

 

Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar.  

Blijf gezond! 

 

Team de Trinoom 

 



           

 

 

 

 
 

 

 

 

 


