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Testen 

  

Volgende week woensdag of donderdag zullen alle kinderen vanaf groep 6 weer testen 

ontvangen.  
Omdat we nu ruim geleverd hebben gekregen, kunnen we ieder kind van een doos met 

10 testen voorzien. 

 

 
 
Afscheid Kaylee 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Na 4 leuke en leerzame jaren gewerkt te hebben als onderwijsassistente op de Trinoom 

ga ik per 1 april 2022 helaas afscheid nemen. Ik heb besloten om volledig voor ' De 

eerste stap' te gaan werken. Ik zal op de peuteropvang en BSO Lingert gaan werken. 

Ik heb heel erg genoten en veel plezier gehad al deze jaren maar het is tijd voor een 

nieuwe uitdaging. 

Ik wil alle ouders, leerkrachten en kinderen bedanken voor alle vertrouwen en de 

samenwerking. 

Liefs Kaylee Koning 

 

 

Cursus opvoeden na echtscheiding 

Dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 uur. Eerste bijeenkomst 8 maart.  

Laatste bijeenkomst 29 maart. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

De cursus is voor ouders die ook na hun scheiding de opvoeding van hun kinderen zo 

goed mogelijk willen doen. Opvoeden als je gescheiden bent is soms best lastig. In de 

cursus krijgen ouders inzicht in hoe kinderen een scheiding kunnen ervaren. We praten 

over de valkuilen die er zijn en geven tips over hoe ouders hiermee om kunnen gaan. De 

cursus is voor alle gescheiden ouders met of zonder hun ex partner. 

Voor aanmelding en informatie: Josien Warris, j.warris@meervoormekaar.nl 

 

 

http://www.trinoom.nl/


    
 

 
 

 

 

Opvoeden na echtscheiding vraagt vaak net iets meer van ouders.  

 

Daarom organiseert MeerVoormekaar samen 
met het Sociaal Wijkteam de cursus opvoeden na 

echtscheiding.  
 
 
De cursus is voor ouders die ook na hun scheiding de opvoeding van hun kinderen zo goed mogelijk 
willen doen. In de cursus krijgen ouders inzicht in hoe kinderen een scheiding kunnen ervaren. We 
praten over de valkuilen die er zijn en geven tips over hoe ouders hiermee om kunnen gaan. De 
cursus is voor alle gescheiden ouders met of zonder hun ex partner. 
 

Aanmelden en informatie kan bij Josien Warris, j.warris@meervoormekaar.nl. 

Cursus opvoeden na  
echtscheiding  

 

(pre-)pubers 

 

 

• Wat? 

Cursus van 4 dinsdagavonden 

• Wanneer? 

Eerste bijeenkomst dinsdag 8 maart 

Laatste bijeenkomst dinsdag 29 maart 

• Hoe laat? 

19.00 uur tot 21.00 uur 

• Waar? 

Het Kompas, Passedwarsstraat 69b, Wijchen 

• Voor wie?  

Gescheiden ouders waarvan de kinderen nog thuis 

wonen 

• Geen kosten? 

Koffie en thee inbegrepen 
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