
wekelijkse informatiebrief voor ouders van basisschool 

De Trinoom in Wijchen  
verschijnt iedere vrijdagmiddag en daarnaast 

incidenteel  

verantwoordelijk voor de inhoud is de directeur van 

De Trinoom  

deze nieuwsbrief verschijnt ook elke week op onze 

website: WWW.TRINOOM.NL   

 
 

30 september 2022  jaargang 27 nummer 5 

 

 

 

Vrijdag 14 oktober is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij. 

Vrijdag 21 oktober is een vrije vrijdag voor alle leerlingen van groep 1 en 2 

 

 

Oudergesprekken groep 5 t/m 8 jaarklas en Montessori 

Vanavond vanaf 19.00 uur kunt u zich inschrijven via de parro voor een oudergesprek 

met de leerkracht van uw kind. Let op! Zit uw kind in groep 6, 7 of 8,  dan komt uw kind 

mee naar het gesprek. 

 

Kinderboekenweek 2022 

 
In bomen klimmen en diersporen 

zoeken in het bos, zandkastelen 

maken of vliegeren op het strand, 

een hut bouwen of picknicken in 

het park of vogels spotten en een 

moestuintje maken in je eigen tuin. 

De natuur is overal om ons heen. 

Buiten is er van alles te ontdekken 

en te doen. 

Er zijn heel veel boeken die 

kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois 

van de natuur te zien! Leer over bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, 

dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je 

over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten.   

De Kinderboekenweek 2022 is Gi-Ga-Groen! 

 

Opening Kinderboekenweek: 

Woensdag 5 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend. 

 

Kussentje Lezen 

Het ‘kussentje-lezen’ hoort er elk jaar weer bij op de Trinoom. De kinderen kiezen in 

welke groep ze naar een verhaal gaan luisteren. De kinderen mogen een klein kussentje 

meenemen, vanaf donderdag 6 oktober. De kussens worden bewaard in de luizenzak.  

Het kussentje-lezen vindt plaats aan het eind van de volgende middagen: 

• Donderdag 6 oktober 

• Maandag 10 oktober 

http://www.trinoom.nl/
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• Woensdag 12 oktober 

Boeken-Leen-Tafel 

Ook dit jaar is er weer een boekenleen-tafel, 

-kast of -plank in de klas. Kinderen nemen 

een boek mee naar school, dat ze gelezen 

hebben of aan ze is voorgelezen. Op school 

kan er dan gedurende de Kinderboekenweek 

in het boek van een klasgenoot gelezen 

worden. Zet de naam van uw kind in het 

boek. Na de Kinderboekenweek krijgt het 

kind het eigen boek weer mee naar huis. 

  

Afsluiting Kinderboekenweek 

Op donderdag 13 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten. Vrijdag 14 oktober is 

er voor de leerkrachten een studiedag en heeft uw kind vrij. 

 

Alvast ook thuis veel (voor)leesplezier gewenst, de Kinderboekenweek-werkgroep;  

Sylvia, Marianne, Sacha, Anke, Miranda (Ouderraad) en Roel. 

  
 

 

 

Bruna Spaar Actie 

 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna ook dit jaar 

weer de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag 

het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het 

leuk vinden om samen met u en de kinderen onze 

schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 

spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders en 

anderen er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

• Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de 

Bruna-winkel in Wijchen en lever vóór vrijdag 21 oktober de bon in bij de 

leerkracht.  

• Wij leveren de kassabonnen in bij de Bruna winkel. 

• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de Trinoom 

ontvangt een waardebon. 

• We mogen dan t/m half december 2022 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken bij de Bruna-winkel in Wijchen.  

 

Alvast bedankt voor het sparen en veel (voor)leesplezier gewenst! 
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Griezeltocht 

 

In oktober is het weer zo ver!! Na 2 jaar geen griezeltocht te 

hebben gehad door de Corona komt er dit jaar weer een 

griezeltocht in de wijk Huurlingsedam. 

 

Op 29 oktober vanaf 18.30 uur tot 22.00 uur wordt er extra 

gegriezeld op verschillende plaatsen in de wijk Huurlingsedam. 

De organisatie heeft met de buurtbewoners op verschillende 

plekken iets spannends bedacht. Wil je weten op welke 

plekken…. 

 

Koop dan een kaartje op 7 oktober van 13.30 uur tot 16.00 uur of 15 oktober van 

10.00 uur tot 12.00 uur.  

Locatie wijkcentrum de Brink.  

Prijs €1,50 (kan alleen contant) 

Hiervoor krijgt u een plattegrond waarop de spannendste, griezeligste en 

angstaanjagende plekken staan weergegeven. Zo weet u waar u moet zijn op  

29 OKTOBER.  

 

Het zou leuk zijn als jullie je huis willen versieren. En maak het zichtbaar als je wilt dat 

de kinderen aanbellen voor een snoepje. Door bijvoorbeeld een pompoen bij je deur te 

plaatsen. Tot dan! 

 

 
 
Bericht van Brinkidee 

 

Ik ben Niels van Roij en ik werk bij Brinkidee in het wijkcentrum op de Brink 27. 

De Trinoom heeft een samenwerkingsverband met Brinkidee wat onderdeel is van 

Stichting Pluryn. 

Ik verzamel cartridges en mobiele telefoons voor stichting Cliniclowns en ik 

verzamel  doppen voor de stichting Blindengeleidenhond. 

Zouden jullie mij willen helpen met het verzamelen van de cartridges, mobiele telefoons 

en de doppen?  

Je kunt ze brengen op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 uur en 14:00 uur. 

 
 


