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Trinoom in Actie!
Beste ouders, leerlingen, leerkrachten en iedereen die het wil horen:
Het geld is geteld, de flessen zijn ingeleverd, de cakejes verkocht, de
sponsorloop gelopen en geld overgemaakt op GIRO 555.
In totaal is er vanuit onze school de Trinoom een heel erg mooi bedrag gestort, te weten €
2.080,58 en daar mogen we heel trots op zijn!
Iedereen bedankt die bijgedragen heeft met inzamelen, flessen wegbrengen of geld geven.
Met vriendelijke groet en nogmaals bedankt,
de werkgroep maatschappelijke betrokkenheid.
Koningsspelen
Beste ouders/verzorgers,
Op vrijdag 22 april is het dan eindelijk zover! De Koningsspelen van 2022
staan dan op het programma. Op de Trinoom organiseren we deze dag een
spellencircuit voor alle groepen van onze school. Daarnaast zijn er
gedurende deze dag ook nog leuke activiteiten in de klas rondom het
thema van dit jaar: Voel je fit.
De kinderen mogen deze dag in makkelijk zittende / sportieve kleding
naar school komen. Wij zouden het ook erg leuk vinden wanneer de
kinderen deze dag in oranje kleding of met oranje attributen naar
school komen. Op deze manier kunnen we een extra oranje tintje aan
deze feestelijke dag geven!
Ook is het handig om een extra drinkbeker of bidon met drinken (water), voor tijdens de
sportieve activiteiten, mee te geven.
Alvast bedankt voor jullie medewerking, de werkgroep Koningsspelen 2022.
Paasontbijt
Gisteren, donderdag 14 april hebben we op school genoten van samen
ontbijten. Overal zagen we leuk versierde tafels en heerlijke ontbijtjes.
Vanuit de ouderraad waren er servetten, placemats en was er drinken.
Ook de vele verschillende soorten Paas-knutsels zijn het benoemen
waard, wat is daar hard aan gewerkt door de kinderen.
Verder wensen we jullie allemaal fijne Paasdagen en tot
woensdag!

We gaan op schoolreis!
We kunnen en mogen op schoolreisje! Inmiddels is alles rond; de
locaties bedacht, de toegangskaarten besteld, en het busvervoer
geregeld. En zo kunnen we de uitgestelde schoolreisjes eindelijk
inhalen!
Waar we heen gaan verklappen we nog niet. Voor de groepen 7/8
willen we wel al vast vertellen dat de Efteling er niet in zit dit jaar,
vanuit de Efteling krijgen we namelijk nog niet de garantie dat we
kunnen komen…
Het volgende vertellen we al wel:
Donderdag 16 juni gaan de groepen 5 t/m 8 van de Jaarklas. Zij zullen later (±16.00u)
terug op school zijn.
Vrijdag 8 juli gaan alle groepen 1/2, 3, 4 en 3/4. De groepen 1/2 zullen rond 14.00 uur
weer terug op school zijn. De groepen 3, 4 en 3/4 zijn mogelijk een uurtje later (15.00u)
terug op school.
Dinsdag 12 juli gaan de groepen 5/6 en 7/8 van de Montessori. Zij zullen, net als de
jaarklas, later (±16.00u) terug op school zijn.
Verdere informatie; zoals de bestemmingen en tijden, volgen in een latere nieuwsbrief.
Groet, namens de diverse schoolreis-werkgroepen.
Welkom
Even voorstellen: Mijn naam is Anita Hekker en ik ben de
schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan het Sociaal Wijkteam
op de Trinoom.
Als u zorgen of vragen heeft over uw kind, op school of thuis, maak
dan een afspraak via de intern begeleider Maike Meilink of Judith
Joosten.
Trinoom Shirt Ruil-Aktie
Beste ouders/verzorgers, nu alle beperkingen zijn opgeheven, gaan er
weer activiteiten georganiseerd worden waarbij we als school gezien
willen worden.
Dat betekent dat het gele Trinoom-shirt weer uit de kast gehaald mag
worden.
Voor de meeste kinderen zal gelden dat het shirt inmiddels niet meer zal
passen.
Afgezien van een paar kleine events is het ten slotte alweer ruim 2 jaar
geleden dat we de shirts voor het laatst gebruikt hebben. Het eerste
event waar we gezien willen worden, is de Avondvierdaagse (31 mei t/m 3 juni).
Daarna volgen de schoolreisjes, zie elders in deze Nieuwsbrief. Hierbij MOET het Trinoomshirt gedragen worden.
Hoe gaan we het doen?
Jullie worden gevraagd om komende week (20-22 april) jullie shirts in te leveren
bij de leerkracht. Daar moet onderstaand papiertje bij worden ingeleverd. Een los
briefje, met dezelfde informatie er op, kan ook.
Na de meivakantie zullen de shirts dan weer klassikaal worden aangeboden.
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Een paar belangrijke regels:
Lever het shirt schoon in. Houd rekening met het
wasvoorschrift:
Diverse kinderen uit Groep 1-2 hebben mogelijk nog
geen shirt ontvangen, graag aangeven.
Mogelijk zijn er kinderen waar het shirt zoek van is.
Geef dit svp ook aan op het formulier.
We zullen er later op terugkomen wat dit precies
betekent.
Namens de ouderraad, Wim Bremer.

OMRUILFORMULIER TRINOOM-SHIRT
Groep:

_____________________________________

Naam Leerkracht:

_____________________________________

Naam Kind:

_____________________________________

Maat ingeleverd shirt:

_____________________________________

Gewenste maat nieuw shirt: _____________________________________

Beschikbare maten: 106-116, 118-128, 130-140, 142-152, XS, S, M

Wij wensen iedereen een heel fijn paasweekend en zien de kinderen graag
woensdag 20 april weer terug!

Nieuwsbrief

3

