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Dinsdagmiddag 5 juli zijn alle leerlingen van groep 8 vanaf 12.00 uur vrij 

 
 
 

Groepsindeling 2022-2023 

 
In de link vindt u de nieuwe groepsindelingen van komend schooljaar. Leerkrachten, 

intern begeleiders en teamleiders hebben samen goed gekeken naar de kinderen. De 

groepsindelingen die nu gemaakt zijn, zijn definitief. We hebben geprobeerd om zoveel 

mogelijk wensen/voorkeuren mee te nemen maar het kan zijn dat dit niet altijd is gelukt.  

Bij het samenstellen van de groepen hebben wij ons gericht op een evenwichtige 

verdeling jongens/meisjes (waar mogelijk), vriendschappen, sociaal emotionele 

ontwikkeling en met kinderen die onderwijskundig gezien goed bij elkaar in de klas 

passen.  

 

Mocht u vragen/opmerkingen hebben n.a.v. de verdeling, wilt u dan géén parro/mail 

sturen naar de leerkracht maar zich melden bij de schoolleiding. 

 

Indeling voor de Montessoristroom: groepsindeling 2022-2023 Montessori  

 

Indeling voor leerlingen in de Jaarklasstroom: groepsindeling 2022-2023 jaarklas  

 

Mocht de link niet goed werken op uw mobiel, open het bestand dan op een laptop.  

 

 
 

Beste ouders/verzorgers van groep 1-2 

 

Vrijdag 8 juli gaan we op schoolreis naar Hullie’s in 

Uden.  

 

Zorg dat uw kind op tijd op school is (8:30 uur), 

gekleed in het gele Trinoom t-shirt.  

 

Heeft uw kind nog geen TRINOOM-shirt zie 

dan het bericht over de shirts in deze 

nieuwsbrief! 

 

De kinderen gaan eerst naar de klas en zullen dan samen met de leerkracht naar de 

bussen lopen. De bussen vertrekken om 9:00 uur. 

Natuurlijk mag u blijven om ons uit te zwaaien.  

 

http://www.trinoom.nl/
https://kansenkleur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/henk_van_deelen_kansenkleur_nl/EeM0-zROJqVFiudwHykLd-wBKz4VReGfzDe-QPGlVVvnBA?e=cZKElX
https://kansenkleur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/henk_van_deelen_kansenkleur_nl/EQmHgs2MUfFIroHdWfXSAbABTTGoX7BvIO44iB5H7O4QNQ?e=qi2rQH
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Na aankomst en uitleg mogen de kinderen vrij spelen in de speelboerderij. In iedere 

ruimte zal toezicht zijn van leerkrachten en van hulpouders.  

De kinderen krijgen een frietje met saus als lunch.  

Als uw kind geen friet lust, of mag, dan graag uw kind een eigen lunch meegeven.  

 

Wij vragen u verder om uw kind op deze dag een rugzak mee te geven met:  

- Een setje reservekleding 

- Een klein bakje fruit 

- Evt. een broodtrommel met lunch (als het kind geen friet lust of mag) 

Drinken meegeven is niet nodig! De kinderen krijgen 

onbeperkt ranja en/of water.  

 

Bij mooi weer is het verstandig om uw kind vooraf 

goed in te smeren, er is namelijk ook een buiten 

speeltuin. Ook hier zal altijd toezicht zijn van 

leerkrachten en hulpouders.  

 

Hullie’s heeft ook een waterspeeltuin. Hier zullen wij geen gebruik van maken omdat de 

kinderen hier alleen in mogen met zwemkleding. Het is voor ons niet te doen om de 

kinderen steeds om te laten kleden. We rekenen op uw begrip.  

We zijn rond 14 uur weer terug op school zijn. Als er vertraging is laten we dit weten via 

de Parro.  

 

Om het overzicht te bewaken gaan de leerkrachten eerst met de hele klas naar het 

verzamelpunt op het schoolplein waar we altijd om 14 uur staan als we de kinderen 

gedag zeggen. Vanuit daar gaan de kinderen dan naar hun ouders/verzorgers of naar de 

BSO.  

 

We hebben er heel veel zin in en gaan er samen een gezellige dag van maken!  

 

Groetjes, de onderbouwleerkrachten. 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers van groep 3, 4 en ¾ 

 
Vrijdag 8 juli gaan we op schoolreis naar Tivoli in Berg en 

Dal.  

 

Zorg dat uw kind op tijd op school is (8:30 uur), gekleed in 

het gele Trinoom t-shirt.  

 

Heeft uw kind nog geen TRINOOM-shirt zie dan het 

bericht over de shirts in deze nieuwsbrief! 

 

De kinderen gaan eerst naar de klas en zullen dan samen met de leerkracht naar de 

bussen lopen. De bussen vertrekken vanaf 9:00uur bij locatie de Brink. 

Natuurlijk mag u ons uitzwaaien.  

Na aankomst en uitleg mogen de kinderen met hun groepje vrij rondlopen. In iedere 

ruimte en plek zal toezicht zijn van leerkrachten en hulpouders.  

De kinderen krijgen een frietje met snack en ranja (Slimpie) als lunch.  

Als uw kind geen friet lust, of mag, dan graag uw kind een eigen lunch meegeven. 

 

Wij vragen u verder om uw kind op deze dag een rugzak mee te geven met:  

- Een setje reservekleding 
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- Fruit 

- 2x drinken 

- Evt. een broodtrommel met lunch (als het kind geen friet lust of mag) 

 

Bij mooi weer (Daar gaan we van 

uit!) is het verstandig om uw 

kind vooraf goed in te smeren.  

We zullen rond 15 uur weer 

terug op school zijn. Als er 

vertraging is laten we dit weten 

middels een Parro-bericht.  

We hebben er heel veel zin in en 

gaan er samen een gezellige dag 

van maken!  

 

 

 

 

 

Groetjes, de leerkrachten van groep 3, 4 en 3/4. 

 

 

De nieuwe shirts zijn uitgereikt, we zijn klaar voor ons schoolreisje! 

 
Afgelopen weekend zijn nieuwe Trinoom-shirts binnengekomen, en zijn ze uitgedeeld aan 

alle kinderen die nog geen shirt hadden. 

We gaan ervanuit dat ieder kind nu het gele Trinoom-shirt heeft. 

Mocht hier toch iets fout zijn gegaan, en uw kind heeft nog steeds geen Trinoom-shirt, 

dan graag z.s.m. actie ondernemen: 

U kunt dan onderstaand formulier afdrukken, volledig invullen en naar de OR opsturen 

(trinoom.or@kansenkleur.nl) 

 
 

mailto:trinoom.or@kansenkleur.nl
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PS-1 Indien geen shirt wordt ingeleverd, graag even aangeven waarom (bv nog 

geen/nooit één ontvangen…) 

PS-2 Als je niet kunt afdrukken, dan mag je bovenstaande ook overschrijven of in een 

mail zetten. 

 

HVO over technologie 

 
In de HVO-lessen hebben we nagedacht over zin en onzin, voor- en nadelen en goede en 

minder goede effecten van verschillende soorten technologie op het leven van mens en 

natuur. De GPS-tracker is een voorbeeld van technologie die ouders in staat stelt om 

altijd te kunnen zien waar hun kinderen zijn. Wat vinden de kinderen hier zelf van? Geeft 

dat kinderen een veilig gevoel en hoe zit het met vrijheid, vertrouwen of dingen stiekem 

doen? 

 

Sinds de industriële revolutie nemen machines steeds meer werk van mensen uit 

handen. Door de ontwikkeling van robots gaat dat proces nog flink door. Welk werk 

zouden de kinderen later willen doen? En is er ook kans dat een robot dat van ze gaat 

overnemen? Is het een goed idee om alles wat robots heel goed kunnen doen, ook door 

robots te laten doen? 

 

Met smart-apparaten kan je ondermeer het licht aan en de gordijnen dicht doen of de 

koelkast vragen om een boodschappenlijstje te maken. Sommige kinderen vinden dit 

super handig en vet cool, maar anderen vonden dat je er erg lui van wordt en dat het is 

niet zo goed is voor de natuur, al die apparaten die stroom verbruiken en die in een 

stinkfabriek moeten worden gemaakt. Sommige kinderen lopen dan ook liever zelf naar 

het lichtknopje of de gordijnen en krijgen zo ook nog wat meer lichaamsbeweging. 

 

Naast technologie in de vorm van apparaten, hebben we het ook gehad over het 

sleutelen aan het basismateriaal van de mens. Wat als je in de toekomst allerlei uiterlijke 

kenmerken en de werking van het brein van je nog ongeboren kind vooraf kunt bepalen, 

zou je dat dan willen? En wat als er een medicijn komt dat er voor zorgt dat je gezond 

130 jaar oud kunt worden, zou je dat dan nemen? En als mensen zo oud zouden worden, 

tot welke leeftijd zou je dan willen of moeten werken? 

 

Volgende week woensdag is de laatste HVO-les van dit schooljaar. De leerlingen krijgen 

dan hun HVO-schrift mee naar huis. Misschien is het leuk om daar eens samen naar te 

kijken. Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie. Vragen en opmerkingen over HVO 

kunnen naar stefangrubben@online.nl.  

 

Vriendelijke groet, 

Stefan Grubben 

docent HVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stefangrubben@online.nl
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