wekelijkse informatiebrief voor ouders van basisschool
De Trinoom in Wijchen
verschijnt iedere vrijdagmiddag en daarnaast
incidenteel
verantwoordelijk voor de inhoud is de directeur van
De Trinoom
deze nieuwsbrief verschijnt ook elke week op onze
website: WWW.TRINOOM.NL

22 april 2022 jaargang 26 nummer 30

Koningsspelen 2022
Vandaag, vrijdag 22 april 2022, hebben alle kinderen
van de Trinoom met hun groep samen gesport,
samengewerkt en gespeeld. Er stond voor alle
groepen een groot springkussen of een lastige
stormbaan opgezet. Ook stonden er allerlei sporten en
spellen klaar. Fijn om te zien dat we weer met meer
mensen de kinderen hier bij konden begeleiden. Er
was ouderhulp, maar ook studenten en stagiaires
vanuit de diverse sportopleidingen hielpen vandaag.
Na afloop was er een lekker stukje fruit.
Het was een fijne, sportieve, oranje en/of rood-wit-blauw gekleurde dag!
We willen de Ouderraad bedanken voor de financiële bijdrage (springkussens en fruit) en
vershal Boontjes voor de gedeeltelijke sponsoring (gunstige prijs).
Verder iedereen bedankt die mee geholpen heeft, mede namens de organisatie van de
Koningsspelen 2022.

Berichtje vanuit de Kinderraad
Hallo beste ouders, wij, de kinderen van de kinderraad,
hadden maandag 11 april een uitje naar het kasteel
Wijchen. We gingen naar het Wijchens kasteel en de
burgermeester was er ook bij. We kregen een ketting met
een sleuteltje; we waren voor één dag kinderburgemeester.
We gingen in groepjes van ongeveer 4 kinderen onze ideale
wijk bedenken. Op papier maakten we tekeningen van onze
eigen wijk en hoe je het wil hebben in 2035.
Na de zomervakantie wordt er door de burgemeester een boek gemaakt over de
toekomst van ons en wonen in Wijchen. We kregen als bedankje een kaartje voor het
museum van Wijchen.
Ook hebben we een bijeenkomst van de kinderraad gehad en die was volgens ons heel
leuk. We hebben kennisgemaakt maar ook over wat er op het schoolplein nieuw mag kan
komen en wat er nog beter kan.
Groetjes namens de Kinderraad, Luka en Fay

Opgave wekelijkse lessen vormingsonderwijs schooljaar 2022-2023
Geachte ouder of verzorger,
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn
ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht
aan de belangrijkste levensbeschouwingen. Wij leggen de nadruk op diversiteit en
respect en blijven hierin als openbare school neutraal. Als aanvulling en ter verdieping
hierop kunt u vormingsonderwijs voor uw kind aanvragen.
Inspirerende en verrijkende lessen
Door vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke
waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun
gedrag op anderen. Hierdoor groeit de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van uw kind
in onze complexe samenleving. De vormingsdocenten zijn speciaal opgeleide en
lesbevoegde vakleerkrachten. Zij passen gevarieerde lesmethoden toe, aangepast aan de
leeftijd en de belevingswereld van uw kind. De lessen vinden wekelijks plaats en duren 3
kwartier. Er zijn voor u en de school geen kosten verbonden aan deze vormingslessen.
Meer informatie over vormingsonderwijs kunt u vinden op de website:
www.vormingsonderwijs.nl
Keuzemogelijkheid
Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen op basis van vrijwilligheid. U kunt kiezen uit één van
deze zes levensbeschouwelijke richtingen: humanistisch, protestants, katholiek,
islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch.
Aanmelding
Wilt u uw kind(eren) laten deelnemen aan vormingsonderwijs, stuur dan (uiterlijk 13
mei) een e-mail met voorkeur levensbeschouwing + naam en leerjaar van uw kind naar:
trinoom.administratie@kansenkleur.nl
Aanvullende informatie over humanistisch vormingsonderwijs
Een belangrijk doel van HVO is het ontwikkelen van een moreel kompas, zodat een
leerling weloverwogen keuzes kan maken in situaties waarin je je kunt afvragen: 'Wat is
het goede om te doen?' Natuurlijk is het vaak fijn om je te laten leiden door 'leuk, lekker
en lol', maar voor een humanist klinkt op het achtergrond altijd de vraag: 'Hoe maak ik
van mijn leven een goed, mooi en zinvol leven?'
Redelijkheid, je verstand gebruiken om de beste redenen voor jouw keuzes te bepalen, is
de basis van de naald van het humanistische kompas. Andere humanistische
uitgangspunten, die de kompasnaald richting geven, zijn verbondenheid, vrijheid,
gelijkheid en natuurlijkheid.
In de HVO-lessen onderzoeken we steeds verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:
zorgen voor de natuur en dieren, waarheid en liegen, sociale media en gamen, reclame,
rijkdom en armoede, geluk, humor, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, discriminatie
en vooroordelen.
Vragen en opmerkingen over HVO kunnen naar: stefangrubben@online.nl
Met vriendelijke groet,
Stefan Grubben
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docent HVO

39e Avondvierdaagse
Dinsdag 31 mei t/m Vrijdag 3 juni 2022

Eindelijk gaat de Avondvierdaagse weer van start, en wel op dinsdag 31 mei. Op vrijdag
3 juni zal de feestelijke intocht zijn.
De Trinoom zal natuurlijk niet ontbreken. In de week van 16 mei zal er weer gelegenheid
zijn voor zowel de kinderen als voor de meelopende ouders om met korting in te
schrijven.
Meer details over deze inschrijving zal in de eerstvolgende nieuwsbrief na de meivakantie
volgen
Namens de OR, Wim Bremer
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