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Vrijdag 15 april is een vrije dag voor alle kinderen in de groep 1 en 2 

 

Dinsdag 19 april is een studie dag en zijn alle leerlingen vrij 

 
 
 

 

Euh zakgeld, hoe doe ik dat? 

 
 

Door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken met betrekking 

tot het doen van kleine en grotere aankopen leer je om met geld om te gaan. Zo is het 

krijgen van zakgeld een goed middel om hiermee te kunnen oefenen. 

Wie al vanaf kinds af aan vaardigheden krijgt aangeleerd om bewust en verstandig met 

geld om te gaan zal dit op latere leeftijd ook beter kunnen. 

Dat dit niet altijd even makkelijk is, weten we allemaal. Hoe vaak geef jij wat extra’s? 

Maak je afspraken met je kind? En wat als er even niet voldoende geld is om het zakgeld 

te geven? 

In de strijd tegen armoede- en schuldproblematiek, is het belangrijk een nieuwe 

generatie weerbaar en bewust te maken van financiële verantwoordelijkheden.  

De gemeente Wijchen heeft daarom het initiatief genomen om het Zakgeldproject aan 

te bieden. Met dit project kunnen kinderen en ouders van elkaar leren hoe je met zakgeld 

om kan gaan. 

  

 

Hoe pakken we het aan? 

We zorgen 26 weken lang voor zakgeld voor alle 

deelnemende kinderen van 6-12 jaar. Per groep zitten er maximaal 10 ouders. 

• De kinderen krijgen iedere week een vast bedrag. 

• Het zakgeld past bij de leeftijd, is onvoorwaardelijk en is bedoeld om te leren. 

• Er zijn 8-10 coachingsbijeenkomsten voor ouders, waarvan 5 met de kinderen. 

• Coaches en ouders bereiden de bijeenkomsten samen voor. 

• We leren samen wat wel en niet werkt. Zo dragen we bij aan het voorkomen van 

financiële problemen van kinderen en jongeren. 

 

 

Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij Evy van Hemmen, gemeente Druten/Wijchen, 

via e.van.hemmen@drutenwijchen.nl. Wil je er eerst nog wat meer over lezen, dan kun 

je bij haar een flyer opvragen. 

 

 

 

http://www.trinoom.nl/
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Schoolfotograaf  

  
Zoals eerder vermeld komt de schoolfotograaf op 5 en 6 april naar 

het hoofdgebouw op de Diemewei en op 7 april naar de Brink 

(Huurlingsedam).  

In onderstaand schema kunt u zien wanneer de klas van uw 

kind(eren) aan de beurt is. 

 

Dinsdag 5 april 2022 Diemewei  Woensdag 6 april 2022 Diemewei 

klas leerkracht  klas leerkracht 

1/2 Md Karin  5/6Md Sanne/Faisca 

1/2 MJa Annemiek/Marianne  5/6Mb José/Sascha 

1/2 Jc Dorita/Sylvia  5/6Ma Diana 

1/2 Mb Lizzy(Willeke)/Monique  

1/2 Jb Janneke/Verolien Woensdag 6 april 2022 De Brink 

1/2 Me Kelly/Kim Broer/Zus - foto’s 

1/2 Ja Diny Vanaf 14.00u in tijdsblokken (Agenda 

Parro) 

1/2 Mc Hilde/Lizzy (Willeke)  

3/4Md Martine/Esther Donderdag 7 april 2022De Brink 

5/6Mc Jeroen  klas leerkracht 

3/4Ma Donja/Lisette  3Jb Marga/Marianne 

3/4Me Rutger/Lisette  4Ja Linsay/Anouk 

3/4Mb Anke/Sylvie  3Ja Anouk/Natascha 

3/4Mc Eline  5Ja Susan 

7/8Mb AnneMarie/Esther  8Jb Ans 

7/8Mc Marieke G  4Jb Henk/Roel 

7/8Ma Marja  5Jb Marina/Faisca 

   6Jb Marieke R. 

   7Jb Vera/Desley 

   8Ja Nicole/Audrey 

   6Ja Romy/Desley 

    7Ja Manon/Audrey 

 

Herhaling Broer / zus - foto  

Broertjes/zusjes foto’s worden dit jaar op woensdagmiddag 6 april na schooltijd 

genomen. Vanaf eergisteren kunt u zich inschrijven voor een tijdsblok voor de broer/zus 

foto. Per 15 minuten kunnen 25 gezinnen zich inschrijven (dus tussen 14:15 en 14:30 

uur 25 gezinnen, van 14:30 tot 14:45 uur 25 gezinnen, enz.). Er zijn nog plekken vrij… 

 

Inschrijven gaat via de agenda van Parro, klik op het handje (één keer) bij het gewenste 

tijdvak en de inschrijving is geregeld. U hoeft maar één handje op te steken als uw 

kinderen op de foto gaan. Het aantal maakt niet uit, ze gaan samen op de foto… 

• Alleen de kinderen die op De Trinoom zitten mogen op de broer/zus foto, er mag dus 

geen broer/zus op de foto als diegene niet (meer) op de Trinoom zit. 

 • Kinderen mogen alleen op de foto als ze onder begeleiding zijn van een volwassene 

(maar niet mét een volwassene).  

• Let op: de achtergrond van de foto’s zal wit (wit steigerhout) zijn, houd daar rekening 

mee met de kleding van uw kinderen.  

• Het is van belang om op de juiste tijd aanwezig te zijn voor de foto, zodat we niet 

uitlopen met de planning. 

• In de Hal van de Brink wordt u opgevangen door ouders uit de ouderraad. 

 

Groet, commissie schoolfotograaf; Manon, Paul (Ouderraad) en Roel 
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Nieuwe onderwijsassistent; welkom Leonie 

 

Ik zal mezelf even voorstellen! 

 

Mijn naam is Leonie Pouwels – van Thiel en woon  

met mijn man en 2 kinderen in Grave. De afgelopen  

12 jaar ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang, ik werkte 

hier met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. In 2020-2021 

heb ik de opleiding GPM4 gevolgd, met als doel mijn horizon  

te gaan verbreden. En dat gaat dan nu ook echt  

gebeuren! 

 

Per april zal ik op dinsdag, donderdag en vrijdag het team van de Trinoom komen 

versterken als onderwijsassistent, om vervolgens per september te gaan starten met de 

Pabo.  

 

Ik heb er ontzettend veel zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i n s t i t u u t
T Y P E C U R S U S S E N  K L A S S I K A A L  &  O N L I N E

S P I J K S MA

100% DIPLOMAGARANTIE
Wij bieden 100% diplomagarantie. 
Zo ben je er altijd zeker van dat je 
je diploma haalt.

Aantal lessen  
De cursus bestaat uit 10 lessen 
(incl. examen).

PROFESSIONELE BEGELEIDING
Bij Instituut Spijksma krijg je altijd 
professionele begeleiding van 
ervaren en deskundige docenten.

BETERE RESULTATEN
Dankzij onze planning wordt het 
blindtypen beter geautomatiseerd. 
Dus meer snelheid en accuratesse.

MINDER HUISWERK
Onze typecursussen vereisen 
minder huiswerk dan bij andere 
cursussen.

VERTROUWDE LESOMGEVING
Bij Instituut Spijksma krijg je altijd 
les in een vertrouwde lesomgeving 
met leeftijdsgenootjes.

Maak kans op een Chromebook
2-in-1 laptop t.w.v. € 299,-

Lesgeld all in bij aanmelding voor 31 mei 2022:
-€ 199,95   € 214,95 (€ 15,00 korting!)
-Veilig betalen via IDEAL
-Aanpassingen voor dyslecten (geen meerkosten!)
Incl. 1 jaarlicentie, lesmateriaal en examen 

Meld je nu aan en maak automatisch kans op 
deze prachtige Chromebook! 

Startdatum donderdag 29 september 2022 
Lestijd 15.00 - 16.00 of 16.00 - 17.00 uur 
Locatie  Bs. De Trinoom te Wijchen (Brink)

Instituut Spijksma is een erkende onderwijs- 
instelling en aangesloten bij het CRKBO.

Aanmelden kan via: www.instituut-spijksma.nl

Website:  www.instituut-spijksma.nl WhatsApp: 06-10629019
E-mail:   info@instituut-spijksma.nl 

LEER NU SUPERSNEL BLIND TYPEN!



Het is bijna zo ver: De naschoolse wetenschap en techniek cursus van
Mad Science komt naar jullie school!

Natuurlijk willen wij ons eerst even voorstellen. Daarom verzorgd onze professor op 1 april
een leuke een leerzame Science Show! Hierna kunnen de leerlingen van
groep 1 t/m 3 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek lessen.

De cursus is op dinsdag om 15:00 uur, vanaf 24 mei. De lessen duren een uur.
Dit keer gaan we aan de slag met Vlieg, draai en bibber! Tijdens de 6-weekse cursus staat
elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over planeten, alle kleuren
van de regenboog en beweging. We gaan zelfs experimenteren met droogijs…

Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een muur staan
en laat je lijf tegen de muur aan leunen met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde voet op de
grond tegen de muur aan, probeer dan je andere been op te tillen. Voel je de balans in je
houding? Je hebt zojuist een proef gedaan met je eigen zwaartepunt!

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op naschoolse cursus. Inschrijven kan tot 25-4-2022.
VOL=VOL

http://inschrijven.mad-science.nl

