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

4 februari 2022 jaargang 26 nummer 20

16 februari is een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn
die dag vrij.

Beslisboom
Via deze link (Klik hier) krijgt u de meest recente beslisboom (31-01-2022)
0 t/m groep 8

Carnaval op de Trinoom vrijdag 25 februari 2022
Beste ouders/verzorgers, vrijdag 25 februari gaan we
carnaval vieren op de Trinoom. Ook voor dit jaar zult u
begrijpen dat we die ochtend (alle leerlingen zijn om
12.00 uur uit) iets anders inkleden dan andere jaren.
Schoolprinses- en prinscarnaval
Vandaag, vrijdag 4 februari 2022, is er bij de groepen 8
en 7/8 verteld dat er dit jaar weer een schoolprinses- en
prinscarnaval gekozen wordt. Het kan dus zijn dat uw kind daar wel oren naar heeft. Dan
kan er een filmpje, verhaaltje en/of presentatie gemaakt worden die tot vrijdag 11
februari via de mail bij onze gymdocent Nick (Nick.Joosten@kansenkleur.nl) ingeleverd
kan worden.
Vrijdag 25 februari
De kinderen mogen verkleed komen, of met een gekke bril, rare haren of gekke pet…
Attributen die bij een outfit horen, zoals bijvoorbeeld; zwaarden, handboeien,
brandblussers etc. laten de kinderen die dag thuis. Ook nemen we geen confetti of
spuitbussen mee, serpentines mag wel.
In de klas zal er een aangepast programma zijn; groepsactiviteiten, spelletjes etc. met
het thema carnaval. Deze zullen vooralsnog alleen met de eigen klas plaats vinden.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de carnavals/voorjaarsvakantie…
Verdere informatie volgt nog…
Groet en ALAAF!!!, de carnavalswerkgroep.
Annemiek, Sharon, Manouchka (OR), Jeroen, Nick en Roel .

Nieuwe methode voor begrijpend lezen: Leeslink
Op de Trinoom werkten we de laatste jaren met de methode Lezen in Beeld voor het vak
begrijpend lezen. We merken dat de uitgangspunten van deze methode niet meer
aansluiten bij de nieuwste inzichten op begrijpend leesgebied. De afgelopen periode
hebben een aantal klassen in beide stromen geëxperimenteerd met een nieuwe
methode. Na de evaluaties hebben we gekozen voor Leeslink.
Leeslink is gemaakt met de nieuwste inzichten op het gebied van begrijpend
leesonderwijs: rijke teksten, een tekstcentrale aanpak, verdiepend/ herhalend/actief
lezen, praten over teksten, coöperatief aan de slag en leesmotivatie verhogend.
In de groepen 4 t/m 8 van beide stromen zal hiermee gewerkt gaan worden. In de
middenbouw ligt de nadruk eerst vooral op het technisch leesonderwijs, vanaf
halverwege groep 4 komt hier begrijpend lezen bij.
Groep 4 zal vanaf week 7 starten met Leeslink. De groepen 5 t/m 8 maken kennis met
Leeslink, waarna zij in het nieuwe schooljaar volledig overstappen op Leeslink.
Vanwege de overstap van de ene naar de andere methode, kan het zijn dat u op het
ouderportaal weinig tot geen toetsen meer terug zult vinden van Lezen in Beeld.

Nieuws vanuit Pro Persona

In het voorjaar starten er in de regio Nijmegen weer
ondersteuningsgroepen voor kinderen (8 t/m 25jr) van
ouders met psychische en/of verslavingsproblemen.
1 op de 5 kinderen/jongeren in Nederland groeit op bij
ouders met psychische of verslavingsproblemen
(KOPP/KOV-kinderen). Voor deze kinderen is het fijn om te
weten dat ze niet de enige zijn en dat ze erover mogen
praten. Vooral om te voorkomen dat deze kinderen en
jongeren zelf problemen ontwikkelen!
> De groep voor kinderen (8-12 jaar) start op donderdagmiddag 7 april. In deze Doe- en praatgroep
hebben we het spelenderwijs over gevoelens, leren de kinderen over wat de problematiek van
papa/mama is en hoe ze hiermee om kunnen gaan.
Voor meer informatie: Doe en Praatgroep KOPP/KOV (8-12 jaar) - Pro Persona Connect
> De groep voor jongeren (12 - 16 jaar) start, i.s.m. IrisZorg, op dinsdagmiddag 10 mei. Deze groep
heeft als belangrijkste doel om bij elkaar herkenning, begrip en steun te vinden.
Voor meer informatie: Jongerengroep KOPP/KOV (12-16 jaar) - Pro Persona Connect
> De groep voor jongvolwassenen (16-25 jaar) start op maandagavond 7 maart. Herkenning bij
anderen die in eenzelfde situatie zitten, grenzen aangeven en je losmaken van thuis zijn belangrijke
thema’s in deze groep.
Voor meer informatie: Jongvolwassenengroep KOPP/KOV (16-25 jaar) - Pro Persona Connect
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, en er is geen indicatie of officiële verwijzing nodig.
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