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Vrijdag 3 juni is een studiedag en zijn alle leerlingen vrij  

Maandag 6 juni is 2e pinksterdag en zijn alle leerlingen vrij 
 
 
 

Rectificatie vakantierooster schooljaar 2022-2023 

 

Vakantierooster 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld 

 

De vrije vrijdagen en studiedagen worden tegen het einde van dit schooljaar nog 

vastgesteld.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2e Paasdag Maandag 10 april 

Koningsdag Donderdag 27 april 

meivakantie* Maandag 24 apr  t/m  vrijdag 5 mei 

Hemelvaartweekend Donderdag 18 mei en 19 mei 

2e Pinksterdag Maandag 29 mei 

Zomervakantie PO/VO  Maandag 17 juli  t/m  vrijdag 25 aug 

http://www.trinoom.nl/
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Optreden Doe Maar Mee Band paleis Het Loo 16 mei 

 

Na weken van repeteren mochten de groepen Montessori 5/6,  jaarklas 6  en Het 

Kerkeveldorkest 15 mei optreden in ’t Mozaïek. Op 16 mei kwamen alle lokale Doe Maar 

Mee Bands samen bij paleis ’t Loo te Apeldoorn. Dit waren meer dan 1100 Gelderse 

basisschoolleerlingen, muziekverenigingen en professionele musici van Phion en Orkest 

De Ereprijs vormden met elkaar de grootste band van Gelderland.  

 

 
 

Tussen 12.00 en 13.00 uur arriveerden alle leerlingen met Retourtje Cultuur Gelderland 

bussen bij de Koninklijke stallen van Paleis Het Loo. Hier zouden zij optreden voor 

koningin Máxima. Veel kinderen vonden het optreden spannend, maar na een 

fantastische generale repetitie maakten de zenuwen plaats voor trots. Ook enigszins 

teleurgesteld omdat koningin Máxima door andere verplichtingen had moeten afzeggen. 

Toch werd er volop muziek gemaakt, gezongen en gedanst.  

Onder leiding van dirigent Tjeerd Barkmeijer en met zangers Freek & Erik brachten de 

kinderen en professionele musici eerst het muziekstuk Ik en jij ten gehore. Daarop 

volgden de nummers Vlieg mee met Phion en Windbeatz. 

 

 
 

Van het hele optreden is een registratie gemaakt voor koningin Máxima, erevoorzitter 

van de Stichting Méér Muziek in de Klas. Zij werd vorig jaar 50 jaar en ontving dit unieke 

muziekcadeau: de Doe Maar Mee Band.  

Link naar de Aftermovie: https://youtu.be/GVds8GF5bhU 

https://youtu.be/GVds8GF5bhU
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Nieuwe MR leden gezocht 

 
Voor het schooljaar 2022-2023 is de medezeggenschapsraad (MR) op zoek naar ouders 

die het boeiend vinden om schoolinhoudelijke zaken en nieuwe (beleids-)ontwikkelingen 

aangaande de Trinoom op de voet te volgen en hierover mee te denken. 

Elk lid van de MR neemt voor drie jaar zitting en een aantal leden zijn in het 3e jaar van 

hun termijn. 

Jasper Kersten (ouder) stelt zich herkiesbaar om de oudergeleding te vertegenwoordigen 

voor een nieuwe termijn van 3 jaar. 

Marianne Toonen (personeelslid) stelt zich herkiesbaar om de personeelsgeleding te 

vertegenwoordigen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. 

Dit betekent dat deze leden nogmaals voor 3 jaar in de MR zitting willen nemen, maar 

natuurlijk geven wij ook andere ouders de mogelijkheid om dit te doen. Als er meerdere 

mensen zich melden dan zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. 

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de 

kwaliteit van het onderwijs op school. De raad vergadert daarvoor regelmatig, ongeveer 

10 avonden per schooljaar, waarbij zij ook in overleg treedt met de directeur. Dit overleg 

gaat over zaken als besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de personele 

bezetting op school, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen. 

Aan de vergaderingen gaat enig inleeswerk vooraf. Over sommige onderwerpen adviseert 

de MR het bestuur, maar er zijn ook zaken waarin zij instemmingsrecht heeft. De 

oudergeleding van de MR vertegenwoordigt daarbij de belangen van de ouders van de 

Trinoom. De MR vertegenwoordigt zowel de jaarklas-als de Montessoristroom. Dit 

proberen we terug te laten komen in zowel de leerkracht-als de oudergeleding. Op dit 

moment is er één ouder vanuit de jaarklasstroom en zijn er drie ouders vanuit de 

Montessoristroom vertegenwoordigd. 

Heb je interesse in de bovenstaande taken dan kun je uiterlijk 4 juni 2022 contact 

opnemen met het secretariaat van de MR (trinoom.mr@kansenkleur.nl). Als er meerdere 

geïnteresseerden zijn, zal de MR verkiezingen uitschrijven. Bij deelname aan een 

verkiezing wordt gevraagd om een kort profiel en motivatie te schrijven welke gebruikt 

wordt in de nieuwsbrief en op MR verkiezingsbiljet. Meer informatie over de MR vind je 

ook op de website van de Trinoom (Info/MR). 

 
 

 

 

 

Hoofdluis 

 

Hoofdluis komt helaas regelmatig op scholen voor. Om de kans op besmetting zo laag 

mogelijk te houden is het belangrijk om preventief te werk te gaan. Ieder kind heeft zijn 

eigen luizenzak aan de kapstok. Hierin wordt de jas/sjaal gestopt. Wij vragen u om uw 

kind thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. 

Instructies op welke wijze het haar gekamd moet worden en hoe er gehandeld moet 

worden bij constatering van luizen/neten vindt u in de bijlagen. Klik hier voor de bijlage. 

Mocht u constateren dat uw kind hoofdluis heeft, meldt u dat dan meteen bij de 

leerkracht van uw kind. De leerkracht zal dan andere ouders informeren. Uiteraard doen 

we dit anoniem. 

 

 

mailto:trinoom.mr@kansenkleur.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrinoom.nl%2Fimages%2FSchoolgids%2FFolder-Hoofdluis-in-je-haar-kammen-maar-augustus-2016.pdf&data=05%7C01%7CEster.Jacobs%40kansenkleur.nl%7Ca7f976039463404ad3d308da39629c50%7Cb773b321c0254a52b910bf6f75c31a10%7C0%7C0%7C637885392935904349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o7GJvCYBD%2BnfdXEU1o33SpgO9fIlVCV6C0Wsh%2Fe9qkY%3D&reserved=0
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Inhaalmoment schoolfotograaf 

 
Woensdag 1 juni kunnen de leerlingen die in april afwezig waren alsnog op de foto. Er 

worden dan alleen individuele foto's gemaakt. Van 9.00u tot 10.00u worden de leerlingen 

van de Diemewei gehaald voor de foto. Van 11.00u tot 12.00u de leerlingen die op de 

Brink les hebben. Bij ons is bekend welke leerlingen destijds afwezig waren. 

Met vriendelijke groet, werkgroep schoolfotograaf. 

 

 

 

 

 

Nog steeds enthousiaste kinderen en ouders 

gezocht voor ondersteuning Avondvierdaagse 

   
Met een record van 451 inschrijvingen is het extra belangrijk dat 

we een goed service leveren bij onze stand in de 

Avondvierdaagse. 

Dus hierbij nogmaals de oproep aan enthousiaste ouders 

en/of leerlingen groep 7/8 om een avondje te komen helpen.   

Je kunt een berichtje sturen naar wim.bremer@hetnet.nl  
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