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Vrijdag 25 februari zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.  
 

 

Beveiliging van account en netwerk verhoogd 

  

Het gebruik van het netwerk en de accounts die eindigen op @kansenkleur.school van 

onze school is verhoogd. Dit betekent voor leerlingen dat zij alleen nog gebruik kunnen 

maken van de leerlingen inlog, wanneer ze op Nederlands grondgebied inloggen. 

Sommige gezinnen maken gebruik van een zogenaamde VPN-verbinding. Hierdoor komt 

het voor dat ze inloggen via een buitenlands IP-adres. (Internetadres) en zullen daardoor 

niet worden toegelaten op het netwerk van kansenkleur. (Krijgen daardoor geen 

verbinding met o.a. teams, OneDrive en SharePoint). Het is dan ook aan te raden deze 

verbinding uit te zetten wanneer leerlingen thuis inloggen. Voor het inloggen op school 

met een leerling account verandert er niets.   

 

Gebruik van leerling accounts 

  

Leerlingen die verbonden zijn aan de Trinoom hebben/krijgen een schoolaccount dat 

eindigt op @kansenkleur.school. Dit is geheel gratis. 

Dit account kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. Denk daarbij aan programma’s 

als Word, PowerPoint, Exel. Daarnaast krijgen ze via dit account toegang tot een 

SharePoint omgeving en OneDrive. 

Vooral in de bovenbouw wordt op school van die inlog gebruik gemaakt. Op school 

kunnen ze daarmee werken aan werkstukken en presentaties. Wanneer het opgeslagen 

wordt op de OneDrive kan via het inloggen thuis daaraan verder worden gewerkt. 

Ook is het mogelijk om bestanden te delen met b.v. de leerkracht of een medeleerling. 

 

Om gebruik te maken van de thuis inlog kan met via de 

link https://www.office.com/ erbij komen. 

Vul het @kansenkleur.school account in met daarna het wachtwoord. 

 

Wanneer er alleen toegang tot de OneDrive wenselijk is dan inloggen via de 

link https://onedrive.live.com/about/nl-nl/signin/   

 

Om bestanden te delen verwijs ik naar de link in YouTube bestanden delen in OneDrive 

Wanneer een leerling de Trinoom verlaat wordt automatisch het account verwijderd. 

Het daarom zaak om van bestanden, die nog bewaard willen worden, voor die tijd een 

back-up te maken. 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2lqsIq6rTd4&data=04%7C01%7CEster.Jacobs%40kansenkleur.nl%7Ce0a7d484098344f9310b08d9f0c5c1f7%7Cb773b321c0254a52b910bf6f75c31a10%7C0%7C0%7C637805554419421020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gh6yW05HkBvi2SIsihc7txAVgEhqmD6BwGxVij%2Bs2Ms%3D&reserved=0
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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 

Aanstaande maandag 21 februari 2022, kunnen 

de kinderen met een filmpje in de klas zien wie 

er schoolprinses en schoolprins geworden zijn.  

Dit duo zal volgende week vrijdag helpen er een 

fijne carnavalsdag van te maken. 

 

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 ze geen confetti of 

spuitbussen mee, serpentines mag wel.  

 

Vanuit de ouderraad is er voor die dag een traktatie geregeld; zoete of zoute popcorn en 

suikervrije aanmaaklimonade. Ook een gedeelte van de aankleding komt uit het budget 

van de ouderraad.  

Alle kinderen nemen wel fruit en drinken mee voor die ochtend. We willen vragen om 

een extra lege beker mee te geven, dan hoeft niet perse de beker van het  

fruit-moment gebruikt te worden, voor de aanmaaklimonade… dit scheelt toch weer ruim 

800 plastic bekertjes.       

 

In de klas zal er een aangepast programma zijn; groepsactiviteiten, spelletjes etc. met 

het thema carnaval. Deze zullen wellicht met een andere klas plaats vinden, maar nog 

niet met alles en iedereen door elkaar… 

 

Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de carnavals/voorjaarsvakantie…  

 

Groet en ALAAF!!!,  de carnavalswerkgroep; 

Annemiek, Sharon, Manouchka (OR), Jeroen, Nick en Roel. 

 

 

  

 

 


