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Vrijdag 24 juni is een vrije vrijdag voor alle leerlingen van groep 1 en 2 

 

 

 

Doorschuifmiddag 

Op 5 juli mogen alle kinderen 's middags een kijkje nemen in hun nieuwe groep of bij 

hun nieuwe juf/meester. 

Dit jaar eindigt het doorschuiven in de oude klas zodat de leerlingen via de normale 

uitgang naar buiten lopen. Alleen de kleuters (jaarklas) die naar groep 3 gaan op de 

Brink moeten op de Brink worden opgehaald. 

Groep 8 heeft op 5 juli in de middag vrij. 

 

De indeling van de klassen wordt op 1 juli gepubliceerd in de nieuwsbrief. 

 

 

Bezetting (G)MR komend schooljaar 

 In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de MR nieuwe kandidaten zocht voor 

de oudergeleding omdat er van een ouder de MR-termijn van 3 jaar afliep. Deze ouder 

stelde zich wel herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, wat 

betekent dat deze ouder voor een nieuwe termijn van 3 jaar zitting zal nemen in de MR. 
De MR-oudergeleding is hierdoor ongewijzigd en bestaat komend schooljaar uit: 

- Mark Arntz 

- Carla Brom 

- Eva Jaspers 

- Jasper Kersten 

Voor de personeelsgeleding was er plek voor een nieuw MR lid en ook hier stelde het MR 

personeelslid waarvan de termijn afliep zich herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe 

kandidaten gemeld, wat betekent dat dit personeelslid voor een nieuwe termijn van 3 

jaar zitting zal nemen in de MR. 

De MR-personeelsgeleding is hierdoor ongewijzigd en bestaat komend schooljaar uit: 

- Diny van Lubeek 

- Marieke Robben 

- Esther van Ruitenbeek 

- Marianne Toonen 

 

In de bovenschoolse GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zal 

personeelslid Suzanne Weijers namens de Trinoom de komende 3 jaar zitting nemen. 

  
 

Klushulp gezocht 

Welke handige ouder kan ons komende week helpen met het in elkaar zetten van een 

aantal IKEA kasten? 

Mocht u tijd hebben dan zou dat heel helpend zijn.  

U kunt zich telefonisch of via de mail melden bij de administratie. De klus is op de locatie 

Diemewei. 

http://www.trinoom.nl/
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Sportdag onderbouw; groep 1 t/m 4  

Op dinsdag 28 juni is de sportdag voor alle onderbouw-groepen van de Trinoom  

(1 t/m 4). Alle kinderen worden op de normale tijd in hun 

eigen klas verwacht. Van daar uit gaan ze met hun 

leerkracht en begeleidende ouders na de gezamenlijke 

opening op het schoolplein naar de sportlocaties. Groep 1/2 

op het grasveld tegenover het hoofdgebouw en de groepen 

3/4 rondom gymzaal de Slingert.  

 

De kinderen nemen, net als op een ‘gewone schooldag’, fruit en drinken en hun lunch 

mee. Een extra bidon of flesje met water is, zeker bij warm weer, ook handig om mee te 

nemen.  

Die dag komen de kinderen in sportkleding en buiten sportschoenen naar school. Alle 

klassen zijn verdeeld in 3 groepjes in de kleuren rood, geel en blauw. Het is leuk om uw 

kind(eren) een t-shirt in de kleur van hun groepje te laten dragen. Het is uiteraard niet 

nodig om hier iets nieuws voor aan te schaffen.  

Wij gaan er een gezellige en sportieve dag van maken! 

Een sportieve groet vanuit de werkgroep Sportdag. 

 

Sportdag bovenbouw; groep 5 t/m 8 

Op donderdag 30 juni is de sportdag voor alle bovenbouw-

groepen van de Trinoom (5 t/m 8). Deze sportdag wordt 

gehouden op de Atletiekbaan Wijchen (De Wychert 4) en 

één van de velden van AWC (De Wychert 1).  

Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht bij de 

atletiekbaan of bij AWC; ze gaan ’s ochtends dus niet eerst 

naar school. Op de route van school naar de atletiekbaan 

staat op de drukke oversteekplaats; kruispunt St.Jorispad 

/ Leemweg toezicht om te zorgen voor een veilig verloop. De kinderen stallen hun fiets in 

de aangegeven vakken. De groepen 7Ja, 7Jb, 8Ja en 8Jb parkeren hun fietsen bij AVW. 

Hier hebben we namelijk 4 kleedlokalen ter beschikking. De overige groepen parkeren 

hun fietsen bij AWC, waar ook voor iedere groep een eigen kleedlokaal is. De kinderen 

worden ontvangen door hun eigen leerkracht. Natuurlijk kunt u zelf ook uw kind(eren) 

naar de atletiekbaan (AVW) of voetbalclub (AWC) brengen.   

 

De kinderen nemen, net als op een ‘gewone schooldag’, fruit en drinken en hun lunch 

mee. Een extra bidon of flesje met water is, zeker bij warm weer, ook handig om mee te 

nemen.  

Die dag komen de kinderen in sportkleding en buiten sportschoenen naar school. Alle 

klassen zijn verdeeld in 3 groepjes in de kleuren rood, geel en blauw. Het is leuk om uw 

kind(eren) een t-shirt in de kleur van hun groepje te laten dragen. Het is uiteraard niet 

nodig om hier iets nieuws voor aan te schaffen.  

Om 14.00 uur is de sportdag afgelopen. De kinderen gaan op eigen gelegenheid vanuit 

de Atletiekbaan terug naar huis. Als u uw kind op wilt komen halen, kunt u wachten bij 

de fietsenstalling van de groep van uw kind; dit staat op bordjes aangegeven. 

VSO en BSO. 

Kinderen die donderdag 30 juni op de VSO en/of BSO zitten komen die dag met de fiets. 

Zij zullen met een leerkracht samen vanuit de VSO naar de locatie fietsen. Na de 

sportdag gaan de BSO leerlingen met een leerkracht terug naar school/BSO.  

Wij gaan er een gezellige en sportieve dag van maken! 

Een sportieve groet vanuit de werkgroep Sportdag. 
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Vakantierooster en vrije (studie) dagen 2022-2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* deze vakanties zijn door de overheid 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 

Studiedagen: 

Groep 1 t/m 8 

Vrije vrijdag Keuters: Overig: 

Maandag 19 september 

 

23 september 5 december kleuters om 12.00 uur uit 

Vrijdag 14 oktober 

 

21 oktober 23 december groep 3 t/m 8 om 12.00 uur 

uit 

Donderdag 8 december 

 

25 november 17 februari alle groepen om 12.00 uur uit 

Maandag 6 februari 

 

23 december 6 juli groep 8 om 12.00 uur uit 

Dinsdag 11 april 

 

3 februari 7 juli groep 2 vanaf 11.45 uur uit 

Woensdag 14 juni 

 

7 april  

Vrijdag 14 juli 

 

26 mei  

 30 juni 
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