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Donderdag 26 mei (hemelvaart) en aansluitend vrijdag 27 mei zijn alle
leerlingen vrij.

Groepssamenstelling schooljaar 2022-2023
Op dit moment zijn wij druk bezig met het formeren van nieuwe groepen voor het
komende schooljaar.
Wij hebben geconstateerd dat wij komend schooljaar een wisseling hebben in
leerlingaantallen in de twee stromen. Dat betekent dat we niet meer alleen enkele
groepen kunnen formeren in de jaarklas. Ook in de Montessoristroom heeft het gevolgen.
In overleg met het team en de MR is besloten dat wij de volgende stappen gaan zetten.
Binnen de jaarklas groepen zetten wij de volgende stappen:
De onderbouwgroep van Annemiek gaat door als volledig jaarklasgroep met nieuwe
leerkrachten omdat Annemiek met pensioen gaat. De kinderen die volgend jaar naar
groep 2 Montessori gaan worden geplaatst in een Montessorigroep.
De groepen 3 jaarklas gaan komend schooljaar door als een 3/4 jaarklas, een 4 jaarklas
en een 4/5 jaarklas. Dat betekent dat de huidige derde groepers opnieuw verdeeld
worden.
De groepen 4 jaarklas gaan volgend jaar door als een 4/5 jaarklas en een 5 jaarklas. De
huidige vierde groepers gaan we opnieuw indelen.
Binnen de Montessorigroepen gaan we van drie groepen 7/8 doorgroeien naar vier
groepen 7/8. Dit betekent dat de huidige kinderen uit groep 7 worden verdeeld over vier
groepen 8.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het verdelen van de kinderen. Als ouder kunt u
geen voorkeur doorgeven aan de leerkracht. Wij maken gebruik van observaties en
sociogrammen zodat wij weten welke kinderen qua ontwikkeling goed bij elkaar passen
in een groep. Uw kind komt altijd bij huidige klasgenoten in de groep.
Hieronder vindt u de groepssamenstelling van schooljaar 2022-2023.
De groepsindeling met namen van de leerkrachten, publiceren wij op 1 juli.
Met vriendelijke groet,
Hans Velvis

Vervolg groepssamenstelling schooljaar 2022-2023:
Montessori
1-2 MA
1-2 MB
1-2 MC
1-2 MD

Jaarklas
1-2 JA
1-2 JB
1-2 JC
1-2 JD

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

3
3-4
4
4-5

MA
MB
MC
MD
ME

5-6MA
5-6MB
5-6MC
5-6MD

5
6 JA
6 JB

7-8MA
7-8MB
7-8MC
7-8MD

7
7
8
8

JA
JB
JA
JB

Herhaling rooster schoolvakanties schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie

Maandag 24 okt t/m vrijdag 28 okt

Kerstvakantie*

Maandag 26 dec t/m vrijdag 6 jan

Carnaval/voorjaar*

Maandag 20 feb t/m vrijdag 24 feb

Goede Vrijdag

Vrijdag 7 april

2e Paasdag

Maandag 10 april

Koningsdag

Donderdag 27 april

meivakantie*

Maandag 24 apr t/m vrijdag 5 mei

Hemelvaart

Donderdag 18 mei

2e Pinksterdag

Maandag 29 mei

Zomervakantie PO/VO

Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 aug

* deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld

De vrije vrijdagen en studiedagen worden tegen het einde van dit schooljaar nog
vastgesteld.
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Belangrijke informatie Avondvierdaagse en
EEN OPROEP OM HULP
We zijn ontzettend blij dat we weer nieuw record met inschrijvingen
gaan realiseren: er lopen meer dan 420 personen vanuit de
Trinoom mee met de Avondvierdaagse. Daarmee zijn we wederom
de grootste school zijn.
Op de startkaarten is helaas geen Trinoom-stempel komen staan.
Als het ons nog lukt, dan zal op de eerste dag bij onze stand alsnog
een stempel geplaatst worden, waarmee het gemakkelijker wordt
om een Trinoom-versnapering te krijgen.
Met zoveel inzendingen gaat het weer heel druk worden op onze
Trinoom-stand. Om alles weer soepel te laten verlopen zijn extra
handjes nodig. Dus hierbij nogmaals een oproep aan ouders
en/of leerlingen groep 7/8 om een avondje te komen helpen.
Je kunt een berichtje sturen naar wim.bremer@hetnet.nl

Trinoomshirt ruilen of aanvragen
Het blijkt dat diverse ouders geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het
Trinoom-shirt om te ruilen (of aan te vragen als er nog geen shirt ontvangen is).
Dit shirt wordt aanbevolen om te gebruiken bij de Avondvierdaagse, maar is echt
noodzakelijk tijdens het schoolreisje!
Onderstaand formulier (met evt in te ruilen shirt) kan alsnog uiterlijk tot woensdag 25
mei bij de leerkracht worden ingeleverd. Mocht het de aanvraag van een shirt betreffen,
dan graag Groep, naam leerkracht, naam kind en gewenste maat shirt invullen.
LET OP: de uitreiking van de shirts kan langer duren. Mogelijk dat het een iets groter
shirt wordt.
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Bestemming schoolreis
Waar de schoolreis naar toe gaat hebben we nog niet verteld. Maar nu verklappen we dat
wel:
Donderdag 16 juni gaan de groepen 5 t/m 8 van de Jaarklas
naar Toverland in Sevenum. Zij zullen later (±16.00u) terug
op school zijn.

Vrijdag 8 juli gaan de groepen 1/2 naar Hullie in Uden.
De groepen 1/2 zullen rond 14.00 uur weer terug op school zijn.

Vrijdag 8 juli gaan de groepen 3, 4 en 3/4 naar Tivoli in
Berg en Dal. Deze groepen zijn mogelijk een uurtje later
(±15.00u) terug op school.

Dinsdag 12 juli gaan de groepen 5/6 en 7/8 van de
Montessori, net als de Jaarklas-bovenbouw-groepen,
naar Toverland in Sevenum. Zij zullen ook later
(±16.00u) terug op school zijn.
Bij sommige groepen kan er ouderhulp gevraagd worden, dit zal dan via Parro of
rechtstreeks gevraagd worden.
Efteling!? In het vorige bericht over het schoolreisje stond dat we dit jaar niet naar de
Efteling gaan. (Voorheen de bestemming voor de groepen 7/8.) De reden hiervoor is dat
door de enorme grote aanvraag bij de Efteling (inhaalslag door Corona geconcentreerd
aan het einde van schooljaar), onze school niet de garantie kon krijgen dat wij op een
bepaalde datum konden komen. Deze garantie zou pas zo laat komen, dat het dan erg
kort dag zou zijn om ergens anders iets te boeken.
Daarom is besloten om niet naar de Efteling te gaan. En dat is maar goed ook, want
uiteindelijk hebben we ook onlangs een afwijzing ontvangen.
Alle kinderen alvast veel voorpret gewenst voor de komende schoolreisjes!
Groet, namens de diverse schoolreis-werkgroepen.

Afscheid intern begeleider Judith Joosten
Per 1 september heb ik een nieuwe baan als orthopedagoog bij een
onderwijsadviesbureau. Tot de zomervakantie zal ik alle lopende zaken met jullie als
ouders afsluiten en dit overdragen aan mijn opvolger. Bedankt voor de fijne
samenwerking. Wie weet komen we elkaar in een andere setting nog eens tegen.
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Moeders van Trinoom kinderen opgelet !
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