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VERSLAGEN groep 3 t/m 8
Vandaag krijgen alle kinderen uit groep 3 t/m 8 hun verslag mee naar huis. Binnenkort
volgen er ook weer oudergesprekken.
Ontruimingsoefeningen
Op dinsdag 15 maart en maandag 21 maart zijn er ontruimingsoefeningen ingepland
voor de Trinoom.
Gezien de huidige situatie in de Oekraïne stellen wij u graag op de hoogte van deze
geplande oefening.
Mocht uw zoon/dochter aangeven dat er een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden,
weet dan dat het hier een al langer ingeplande oefening betrof.
Inspiratie Stukje Communicatiekanalen Scholen – Opa en Oma Ophaalweek
Hallo allemaal,
Iedereen weet hoe leuk het is als Opa en Oma de kinderen
af en toe komen ophalen! Omdat het zo leuk is zetten we
ze even in het zonnetje van 14 t/m 18 maart tijdens de
Opa en Oma Ophaalweek! Dat is toch heel leuk en
anders!
We nodigen IEDEREEN uit om in die week minstens één
keertje anders van school naar huis te gaan, samen met
Opa en Oma! Uiteraard dragen jullie iets van oranje die
dag. Je zult zien: alles voelt anders, op jullie Lekker Anders
Dag!
We maken er een extra feestje van die week: meld je aan
via www.lekkerandersdag.nl en laat ons weten wanneer Opa en/of Oma erbij zijn en
maak zo kans op een lekkere prijs.
Ben je nog geen Lekker Anders Dag lid, meld je dan snel aan via meedoen op onze
website.
Groeten van Het Lekker Anders Dag Team

Wijziging afscheid groep 8
Graag willen wij u informeren over een wijziging in het afscheid van de groepen 8 op de
Trinoom. De afgelopen twee jaar is de musicalavond vanwege Corona niet doorgegaan.
We hebben, in plaats van een musical, een klassenfilm gemaakt. Deze situatie heeft
ertoe geleid dat wij opnieuw zijn gaan kijken naar de invulling van het afscheid en
daarbij hebben wij ons een aantal dingen afgevraagd:
−
−
−
−

Hoe
Wat
Wat
Hoe

is het alternatieve afscheid ons bevallen en wat kunnen we hieruit meenemen?
waren de voor- en nadelen van een musical?
waren de voor- en nadelen van een film?
verhoudt onze visie zich tot het afscheid?

De visie van de Jaarklas en de Montessori is verschillend. We hebben de keuze gemaakt
om het afscheid vanaf dit schooljaar per stroom voor te bereiden, in te plannen en uit te
voeren. De Jaarklasstroom zal een traditionele musical en de Montessoristroom een
musicalfilm voorbereiden. De afwegingen die gemaakt zijn door de stromen kunt u lezen
in onderstaande toelichting.
Beide stromen
Zowel de Jaarklas als de Montessori stroom hebben ervaren dat het erg prettig is om het
afscheid te organiseren per klas (jaarklas) of per stroom (Montessori): ieder kind komt
(meer) tot zijn recht en de oud-leerkrachten kunnen aansluiten bij de groep die zij
hebben gehad. Ouders zien elkaar en de leerkrachten van de school nog een keer voor
een borrel en een afscheid. De kinderen sluiten hun schooltijd op een spetterende manier
af. We zijn het erover eens dat we dit graag willen behouden.
Jaarklas
Binnen de jaarklas werken we – in de regel – in homogene groepen. Dat betekent dat we
het afscheid organiseren met de groep als geheel. Het voorbereiden en uitvoeren van een
musical heeft daarom de voorkeur, omdat dit met de hele groep tegelijk gebeurt. Na de
IEP toets is er richting het einde van het jaar voldoende tijd voor de kinderen om de
musical voor te bereiden. Om deze reden kiest de Jaarklas voor een musical.
Montessori
In de Montessoristroom werken we in heterogene groepen. Dit betekent dat de helft van
elke groep (alleen groep 8) bezig is met de voorbereiding van het afscheid. De groepen 7
werken die tijd aan hun eigen programma. Tijdens het oefenen voor de musical of het
filmen van de musical wordt groep 7 opgedeeld over de andere groepen. De afgelopen 2
jaar is gebleken dat het maken van een musicalfilm minder onrust brengt. Hierdoor is het
voor groep 7 veel beter te behappen en missen zij minder effectieve onderwijstijd. De
klas brengt zo meer tijd als geheel door, de groep blijft ook echt een groep en de
werksfeer blijft tot het einde toe gewaarborgd. Om deze reden kiest de Montessori voor
het maken van een film. Hoe deze andere, maar ook feestelijke (afscheids)avond eruit
zal gaan zien zal op korte termijn met de ouders en kinderen van de groepen 8
Montessori worden gedeeld.

Gevonden voorwerpen

Vanaf maandag 14 maart liggen in het halletje bij de hoofdingang van de Diemewei de gevonden
voorwerpen. Op de Brink liggen de gevonden voorwerpen uitgestald bij de paarse bank.
U kunt vanaf 13.30uur kijken of er iets bijligt wat u mist.
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