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Vrijdag 21 oktober is een vrije vrijdag voor alle leerlingen van groep 1 en 2
Week 9 is het herfstvakantie.

MR
Elke openbare school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Een belangrijke taak voor
een MR is om het onderlinge overleg in school tussen ouders, leerlingen en leerkrachten
te bevorderen. In de MR van de Trinoom zitten 4 ouders en 4 leerkrachten uit beide
stromen. De leden worden gekozen door de achterban, die zij vertegenwoordigen.
De volgende mensen zitten in de MR:
Vertegenwoordiging van ouders:
Carla Brom
Eva Jaspers
Jasper Kersten (vicevoorzitter)
Mark Arntz (1e penningmeester)
Vertegenwoordiging van leerkrachten:
Diny van Lubeek (voorzitter)
Esther van Ruitenbeek
Marianne Toonen (2e penningmeester)
Marieke Robben (secretaris)
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in
onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare
leerkrachtenformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting,
arbeidsomstandigheden en veiligheid voor leerkrachten en leerlingen, nieuwbouw of
verbouwing van de school.
U kunt zich voor een MR vergadering opgeven als toehoorder. Ongeveer een week voor
de vergadering zal de agenda beschikbaar zijn. Opgeven als toehoorder voor de
vergadering kan via het MR mailadres: trinoom.mr@kansenkleur.nl. De vergaderingen
vinden plaats in de lerarenkamer van het gebouw De Brink.
Dit schooljaar hebben we vergaderingen op de volgende data:
Woensdag 1 november 2022
Donderdag 12 januari 2023
Maandag 27 februari 2023
Donderdag 23 maart 2023
Dinsdag 18 april 2023
Woensdag 31 mei 2023
Donderdag 29 juni 2023
Natuurlijk kunt u ons ook altijd mailen met vragen over één van bovenstaande zaken,
wij nemen uw punt dan als nodig mee als ingekomen stuk bij de volgende vergadering.

Informatievoorziening over Corona vanuit de GGD
De webpagina coronabestrijding voor scholen en kinderdagverblijven staat op Scholen en
kinderdagverblijven en het coronavirus · GGD Gelderland-Zuid (ggdgelderlandzuid.nl). U kunt hier
altijd de meest recente adviezen voor scholen en kinderdagverblijven vinden.
Het beleid voor de coronabestrijding op scholen en kinderdagverblijven wordt niet meer
frequent gewijzigd. Daarom worden er ook geen brieven meer gestuurd. Raadpleeg de
webpagina voor het huidige beleid.
Ouders met vragen kunnen bellen met ons callcenter op telefoonnummer
088 - 144 71 23. De openingstijden vindt u op de webpagina.
Uiteraard is het belangrijk dat u de school direct informeert wanneer uw kind corona
heeft.

Interne contactpersonen
In de afgelopen periode, hebben wij ons als interne contactpersonen voorgesteld aan de
kinderen van de groepen 5 t/m 8. De kinderen weten wanneer en op welke manier zij
met ons een gesprek aan kunnen vragen. Ook voor u als ouders zijn wij bereikbaar als
interne contactpersonen. Wij kunnen naar u luisteren bij problemen die niet (goed)
bespreekbaar zijn met de leerkracht van uw kind of een lid van het MT. Omdat ouders
soms een drempel ervaren om een probleem of klacht aan ons, als interne
contactpersonen van de school voor te leggen, of wanneer iemand het gevoel heeft dat
hij/zij onvoldoende gehoor vindt, heeft stichting Kans & Kleur onafhankelijke
vertrouwenscontactpersonen in dienst. Dit zijn:
Mevrouw Truus Palmen: tpalmen@hetnet.nl
Zij is bereikbaar op het nummer: 06-29233401
De heer Wilm Janssen: wilmjanssen@gmail.com
Hij is bereikbaar op het nummer: 06-17421434
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen we dat graag en zijn we
bereikbaar via ons e-mailadres.
Natascha Nefkens: natascha.nefkens@kansenkleur.nl
Karin Arts: karin.arts@kansenkleur.nl
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Vriendjes en vriendinnetjesdag bij MHC Wijchen
Heb jij een vriendje of vriendinnetje dat hockeyt en zou je zelf ook een keer willen
meedoen met deze leuke en stoere sport? Dat komt goed uit! Want volgende week
woensdag,
19 oktober 2022, organiseren wij een vriendjes en vriendinnetjes dag voor jongens en
meisjes van 5 t/m 8 jaar. Je mag dan meekomen naar de training van je vriendje of
vriendinnetje en lekker meetrainen. Ook als je zelf niemand kent die hockeyt, ben je van
harte welkom! Onze hockeyclub ligt vlakbij de wijken Kerkeveld en Huurlingsedam, dus
je bent er zo en komt vast bekenden tegen.
Wat heb je nodig?
- sportkleren
- sportschoenen (geen voetbalschoenen)
- een hockeystick kun je lenen van ons
De trainingstijden op de woensdag zijn:
- Benjamins (5 en 6 jaar):
15.30 tot 16.30 uur
- F-jeugd (6 en 7 jaar):
16.30 tot 17.30 uur
- E6-jeugd (8 jaar):
16.30 tot 17.30 uur
Ook als je ouder bent dan 8 jaar ben je natuurlijk van harte welkom bij onze hockeyclub!
Je kunt altijd gratis drie proeftrainingen meedoen. De dag en tijd is afhankelijk van je
leeftijd. Mail je naam, geboortedatum en telefoonnummer naar jtc@mhcwijchen.nl. Ook
voor meer informatie kun je daar terecht.
Wees welkom en hopelijk zien we je binnenkort op de Campuslaan!
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