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Bezoek van de inspecteur
Donderdag 17 maart is de inspecteur op bezoek geweest op de Trinoom.
Het betrof hier een verificatieonderzoek.
In het kort komt zo’n onderzoek erop neer dat wat de inspectie op bestuursniveau aan
informatie ophaalt herkenbaar terug te zien is op schoolniveau.
Hiervoor is de inspecteur in gesprek geweest met de schoolleiding, afvaardiging
leerkrachten, MR/OR ouders, leerlingen en vertegenwoordiger vanuit de eerste stap.
De gesprekken met de inspecteur zijn als positief en ondersteunend ervaren.
Zijn algemene conclusie was dat de Trinoom goed op de rit staat.

Zelftesten
Afgelopen woensdag hebben wij via het Ministerie van Onderwijs onderstaand bericht
ontvangen.
Gewijzigd testbeleid:
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per
week preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een
(zelf)test te doen.
Er zullen vanaf heden dan ook geen testen meer aan de leerlingen worden
meegegeven. Wel blijven er testen beschikbaar.
Mocht u bij klachten van uw kind(eren) willen testen en u geen testen meer op voorraad
hebben, dan kunt u ons dit per mail (trinoom.administratie@kansenkleur.nl) laten weten.
Wij zorgen dan dat er testen bij leerkracht van uw kind(eren) afgegeven wordt.
Oudertevredenheidsonderzoek
Op onze school hechten we veel waarde aan de mening van u als ouder. Wij willen u
daarom vragen een oudertevredenheidslijst voor ons in te vullen. Hierdoor komen wij te
weten of u tevreden bent over onze school.
Komende week ontvangt u een uitnodiging per mail om deel te nemen aan het
onderzoek. De reacties worden anoniem ontvangen en verwerkt. Dat betekent dat niet is
te herleiden wie welk antwoord heeft gegeven.
De vragenlijst wordt per gezin naar 1 ouder verstuurd. In het systeem is het helaas niet
mogelijk om meerdere mailadressen per gezin te gebruiken. U kunt de vragenlijst
invullen van maandag 21 maart t/m vrijdag 15 april 2022.
Alvast bedankt voor het invullen

Trinoom in Actie!
Beste ouders, er zijn inmiddels in een aantal klassen
initiatieven gestart om geld in te zamelen voor hulp aan
Oekraïne, heel erg mooi!
De komende week kunnen meerdere klassen dat gaan doen. Er is gekozen om dit ook
aan iedere klas afzonderlijk over te laten. Elke klas mag een actie opzetten, dan wel
doorgaan met reeds ingezette initiatieven en acties.
Volgende week vrijdag 25 maart stoppen we daar mee. In de week daarna willen we
laten weten wat wij als school bijgedragen hebben aan “Giro 555”.
Met vriendelijke groet en alvast bedankt voor uw eventuele bijdrage, de werkgroep
maatschappelijke betrokkenheid.

HVO over bezit
In de HVO-lessen hebben we nagedacht over bezit, in de zin van dingen die je kunt
kopen. Welke dingen die jij bezit zijn echt belangrijk voor je, welke zijn misschien
overbodig en wat zou je nog graag willen hebben? En waarom? Om na te denken over
wat belangrijk is, hebben we ook naar het verhaal van een dakloze jongere gekeken, die
alleen dingen bezit die hij steeds mee kan dragen. Wat zou voor jou in zo'n situatie het
belangrijkste zijn om te bezitten?
Om iets te ervaren van de ongelijke verdeling van bezit, moesten leerlingen zich
verplaatsen in een gezin dat maandelijks moet rondkomen van €300,- en een gezin dat
maandelijks zo'n €125.000,- aan inkomsten heeft. Voordat leerlingen mochten kiezen in
welk van de twee gezinnen ze het liefst zouden wonen, hebben we een filmpje gekeken
over deze twee gezinnen en hebben leerlingen nagedacht over in welk gezin er volgens
hen meer verbondenheid, gelijkheid en vrijheid is en waar er meer aandacht is voor
milieu en natuur. Zo konden leerlingen naast een keuze voor luxe en rijkdom, ook de
bovenstaande humanistische uitgangpunten meewegen in hun keuze.
Verder hebben we ook nog wat nagedacht over prijsvergelijkingen, zoals over een
stripboek dat onlangs op een veiling verkocht is voor meer dan 2,5 miljoen, waarvoor je
bijvoorbeeld ook voor 900 dorpen in arme warme landen waterpompen kunt kopen. Als
je in de gelegenheid bent om 2,5 miljoen uit te geven, dan lijkt het misschien niet
moeilijk om te kiezen wat in de bovenstaande vergelijking goed is om te doen met je
geld, maar als je zelf weinig hebt, wanneer vind je het dan goed om je geld of bezit te
delen?
Vragen of opmerkingen over HVO kunnen naar stefangrubben@online.nl.
Vriendelijke groet,
Stefan Grubben
docent HVO
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Oproep hulp Koningsspelen 2022
Beste ouders/verzorgers,
Op vrijdag 22 april organiseren wij bij ons op de Trinoom een
superleuke spellendag voor de groepen 1 t/m 8. Nu zijn wij als
werkgroep nog op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers,
die ons tijdens deze gezellige en sportieve dag kunnen
ondersteunen bij het begeleiden van een spel.
Naast de studenten van ROC Nijmegen (Sport en Bewegen)
hebben wij als organisatie nog 6-8 spelbegeleiders nodig om er een geslaagde dag
van te maken voor onze kinderen. De dag start rond de klok van 08.00 uur en eindigt
rond de klok van 13.30 uur.
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich via de mail opgeven bij onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs (Nick Joosten). Email: nick.joosten@kansenkleur.nl
In de mail kunt u ook uw voorkeur aangeven bij welke bouw u graag wilt staan. Wij
splitsen de bouwen deze dag als volgt uit: Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, proberen wij uiteraard zo goed mogelijk naar
uw voorkeur te kijken.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Namens de werkgroep Koningsspelen,
Niek Hermans en Nick Joosten
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