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Optreden 10 mei door leerlingen Kerkeveldorkest in Paleis Noordeinde

We gingen met de bus. Het was heel gezellig ,omdat iedereen leuk naar elkaar deed en er leuke
praatjes waren. Toen we er waren stond er een mega paleis. We gingen naar binnen en het was
een beetje marmer wit met goud. Het was heel mooi en iedereen keek z’n ogen uit. Toen we onze
instrumenten hadden uitgepakt kwam er een foto moment op de trap voor het paleis. De plek waar
ook de foto gemaakt wordt van een nieuw kabinet. Na de soundtrack moesten we een half uurtje
wachten en toen mochten we eindelijk optreden. We moesten toch nog even wachten voor de zaal
en toen ineens kwam Jeangu Macrooy ,hij zong Broko Mi, het lied dat hij zong bij het Eurovisie
songfestival. Hij ging met ons op de foto en gaf ons een boks. We gingen klaarstaan op het podium
en ons hart klopte in onze keel. Op het laatste
moment, toen we bijna gingen spelen, kwam
koningin Maxima binnen. Ze zat voor onze neus!
Ze had hele hoge hakken, haar haren in een knot
en een beige jurk aan. Ze zwaaide naar ons met
een hele grote glimlach. We speelden Latin
Starter met drie delen. Na afloop kregen we een
goodybag en gingen we met de bus terug naar
huis. Helaas is het voorbij, maar we hebben wel
een hele leuke dag gehad.
Fiene en Madelon

Hierbij de link van de live stream;
Muzikale opening door de Doe Maar Mee Band | Werkconferentie Méér Muziek in Mijn Klas YouTube

39e Avondvierdaagse dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni 2022
Mogelijkheid tot inschrijving via de Ouderraad
Er zijn twee mogelijkheden om in te schrijven voor de avondvierdaagse.
1) U kunt zich inschrijven bij de wandelvereniging de Posthoorn.
2) U kunt zich inschrijven via de Ouderraad, waarbij u € 1,00 korting krijgt. Inschrijving via de
Ouderraad geeft zicht op het aantal lopers dat vanuit de Trinoom meeloopt.
De inschrijving via de Ouderraad vindt plaats op DINSDAG 17 MEI van 13.30 tot 14.30 uur in de
ronde speelzaal (Diemewei).
LET OP: het is alleen toegestaan om de ronde speelzaal te betreden via de buitendeur van deze zaal
(nooduitgang). Het is NIET toegestaan om via de gangen van de school te lopen!
Geef bij de inschrijving aan hoe vaak je hebt meegelopen, dan ontvang je het juiste nummer op je
medaille! Alleen contante betaling is mogelijk, zonder geld vindt geen inschrijving plaats!
Het is niet mogelijk om een inschrijving via leerkrachten te doen.
Inschrijven via de Ouderraad is mogelijk, maar de begeleiding bij het lopen moet u zelf regelen.
Uiteraard zal de Ouderraad net als in andere jaren zorg dragen voor een gezellige opvang met
versnapering en een drankje onderweg. Zorg dat je je knipkaar bij je hebt voor de versnapering!
ALLE INFORMATIE OP EEN RIJ
Inschrijving is mogelijk voor de afstanden:
5 KM - 7,5 KM - 12,5 KM
Het vriendelijke verzoek voor meelopende ouders om ook in te schrijven om twee redenen: om de
vierdaagse kostendekkend te houden, én zodat men om veiligheidsredenen een goede indruk heeft
van het aantal deelnemers.
Het inschrijfgeld bedraagt:

€ 5,00 met medaille
€ 3,00 zonder medaille

START:

Sportcentrum Arcus,
Campuslaan 14
8802 HX Wijchen

STARTTIJD: van 18.00 tot 18.30 uur
(voor deze tijd zijn de kaartprikkers, verkeersregelaars en EHBO’ers niet aanwezig)
SLUITINGSTIJD

van het startbureau van wandelsportvereniging De Posthoorn is elke
avond om 21.00 uur.

BELANGRIJKE DIT JAAR :
- De startkaart (knipkaart) is wederom nodig voor de versnaperingen op de pauzeplek.
Deze heeft dit jaar één kleur voor alle afstanden.
- Iedereen heeft weer een Trinoom-shirt, dus die mag gedragen worden als herkenbaarheid.
Nog een aantal belangrijke punten:
• Iedereen ontvangt bij inschrijving een individuele knipkaart die iedere dag geknipt dient te
worden aan de start en aan de finish. Er is een verschillende kaart per afstand. Met deze kaart
kan op vrijdag de medaille worden afgehaald bij de stand van de Posthoorn.
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•

LET OP, deze kaart is ook dit jaar weer nodig om een versnapering te krijgen bij de rustplek
Broertjes en zusjes van kinderen van de Trinoom zijn welkom en kunnen ook via de Ouderraad
worden ingeschreven.

•

Iedereen kan afzonderlijk starten.

•

Indien je samen wenst te lopen, moet dit zelf onderling geregeld worden.

•

Je kunt verzamelen aan de voorzijde van de Arcushal.

•

Kom je met de fiets, plaats deze dan in de fietsstalling van de Arcushal. Volg hierbij de
aanwijzingen van Bureau van Toezicht.

•

Kom je met de auto, dan wil de organisatie graag dat er geparkeerd wordt op de ruime
parkeergelegenheid bij de Arcus en rondom de hockeyvelden. Volg svp de aanwijzingen.

•

Let op verkeer en niet afwijken van de route. Maak gebruik van trottoirs en fietspaden.

•

Toon respect voor de eigendommen van een ander (zoals bijv. tuinen, etc).

•

Laat nergens je afval achter, houd het bij je of gooi het in een prullenbak.

•

Voor de plaatsing van de Trinoom stand waarin wij de dagelijkse versnapering zullen verzorgen,
zullen wij een zo strategisch mogelijk punt kiezen, Pauzeplaatsen:

•

•

1e dag: Grasveld achter het kasteel aan de zijde van de Spoorstraat

•

2e dag: Groenstrook gelegen aan het pad van Pieter Zeemanstraat naar de
Kasteellaan

•

3e dag: bij de school

•

4e dag: Everardusplein (let op, NIET op het grasveld, maar daar voorbij)

Op vrijdag worden de medailles bij de finish uitgedeeld, bij de Arcus gewoon bij de
wandelvereniging de Posthoorn.

Heeft u nog vragen, dan kunt u ze per mail stellen aan:
Wim Bremer (06-51070239)
Wij wensen iedereen veel plezier met het lopen!
Om alle kinderen van een versnapering en drankje te kunnen voorzien zijn we nog op zoek naar
ouders en/of kinderen van groep 7/8 die één van de avonden in de stand zouden willen helpen. Heb
je belangstelling, neem dan contact op via wim.bremer@hetnet.nl
Wij wensen iedereen veel plezier met het lopen!
Commissie Avondvierdaagse
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HVO over schermtijd, social media en gamen
En laatste kans aanmelden voor komend schooljaar
REMINDER: Wilt u uw kind(eren) komend schooljaar 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
In de HVO-lessen hebben we gekeken wat leerlingen in hun vrije tijd zoal doen op
computer, tablet en mobiel en hoe lang ze daar gemiddeld mee bezig zijn. Ze moesten
zich ook voorstellen dat er helemaal geen computer of mobiel zou zijn en zich afvragen
wat ze dan in hun vrije tijd zouden doen. Daar kwam bij diverse leerlingen een
verrassend lange lijst van activiteiten uit, zoals samen buitenspelen of sporten,
bordspellen doen, hutten bouwen, een boek lezen of een muziekinstrument leren. De
morele vraag bij deze les was: 'Wat vind jij goede redenen van ouders om jouw
schermtijd te beperken?'
Twee vragen uit een les over sociale media: 'Waarom willen sommige mensen veel likes,
views of volgers?' en 'Wil jij ook likes (zo ja, waarvoor dan?) of misschien liever gewoon
waardering van mensen in je omgeving of ben jij tevreden met je eigen oordeel over
jezelf?' Rond dit thema hebben we ook nageacht over een uitspraak van de filosoof
Schopenhauer: 'Andermans hoofd is een waardeloze plek om als zetel voor mijn geluk te
dienen.'
In een les over gamen hebben we vooral onderzocht hoe het kan dat 'gratis games' zoals
Fornite en Roblox enorme winsten maken (namelijk door reclames voor allerlei in-game
aankopen en merchandise). Daarnaast zijn er ook heel veel 'gratis apps' waarvoor vaak
standaard toegang wordt gevraagd tot je camera, microfoon en locatie. De vraag daarbij:
'Wat wil jij van jezelf delen in ruil voor een 'gratis app'?
We hebben ook een kijkje genomen in de wereld van influencers, die heel vaak
voornamelijk verbonden zijn met hun volgers om spullen aan te prijzen of te verkopen.
Tot slot hebben we gekeken naar foto's van mensen die wel samen zijn, maar ieder voor
zich op de eigen mobiel of tablet bezig zijn. De vraag hierbij was: 'Hoe kan je hier voor
'echte' verbondenheid zorgen?'
Vragen en opmerkingen over HVO kunnen naar:
stefangrubben@online.nl
Met vriendelijke groet,
Stefan Grubben
docent HVO
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Gezondheidsonderzoek JGZ voor 5/6 jarigen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool
Vanaf deze week is de doktersassistent op school voor een gezondheidsonderzoek van
alle 5/6 jarigen. Door corona is het een bijzondere periode geweest. Wij zijn erg
benieuwd hoe het nu met de kinderen gaat. In ons onderzoek geven we daar dit
schooljaar extra aandacht aan.
De doktersassistent vertelt in de klas aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna
haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. De doktersassistente begint het onderzoek
met een kort gesprekje, ze meet en weegt het kind en onderzoekt bij de 5/6 jarigen of
het kind goed hoort en ziet. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.
Ouders hoeven bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Is hier behoefte aan of is er
bezwaar tegen het onderzoek? Dan kunnen ouders contact opnemen met de JGZ.
Mijn Kinddossier
De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.
In Mijn Kinddossier:
- kunnen ouders online een vragenlijst invullen;
- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;
- kunnen ouders afspraken bekijken;
- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind. Inloggen op
www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD. Meer informatie staat op
www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier.
Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier
- krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten,
- kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht,
- krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek.
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht
nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.
Zelf een afspraak maken
Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur van de jeugdarts
of de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding,
gezondheid of ontwikkeling van het kind. Of als er twijfels zijn bijvoorbeeld of het kind
goed hoort en ziet.
Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan contact met ons op om een afspraak te
maken.
Contact en informatie
Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak maken of
meer informatie?
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Website
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie
over de Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden,
opgroeien en de gezondheid van kinderen.
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