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Herhaling: Oudergesprekken voor alle groepen 1 t/m 4
Per vandaag (vrijdag 4 november) vanaf 19.00 uur kunt u zich via parro inschrijven voor
een oudergesprek. Mocht u recent een gesprek hebben gevoerd en de leerkracht heeft
met u besproken dat inschrijven niet noodzakelijk is dan hoeft u geen actie te
ondernemen.

Corona

Gelukkig heeft corona op dit moment nog geen al te grote invloed op afwezigheid van
kinderen en personeel.
Mocht uw kind/kinderen positief testen is er de mogelijkheid om via de leerkracht een
lespakketje mee te krijgen.
Hiervoor ligt het initiatief bij u als ouder/verzorger.

Ouderbijdrage
Vanuit de OR heeft u een mail mogen ontvangen over de ouderbijdrage.
Er hebben ons signalen bereikt, dat de mail mogelijk in uw ongewenste mailbox/spam
terecht is gekomen.
Bij deze vriendelijk het verzoek ook even in uw ongewenste mailbox/spam te kijken.
Mocht u de mail alsnog niet hebben ontvangen, dan kunt u dat via onderstaand
mailadres laten weten.
or.trinoom@kansenkleur.nl

Succesvol en plezierig schoolhandbaltoernooi 2022

Tijdens de herfstvakantie (maandag 24 oktober)
hebben wij vanuit de Trinoom met maar liefst 8
teams deelgenomen aan het goed georganiseerde
schoolhandbaltoernooi, van handbalverenging ‘’ The
Flyers ‘’ uit Wijchen. Het schoolhandbaltoernooi
kleurde dit jaar voornamelijk geel met onze mooie
Trinoom-shirts. Prachtig om te zien dat we weer met
zo’n grote opkomst in de Arcus aanwezig waren.
Voor de groepen 3,4 en 5 had de organisatie een
leuk spellencircuit georganiseerd om kennis te
maken met de handbalsport. De groepen 6 t/m 8
streden samen met de andere scholen uit de
gemeente Wijchen in toernooiverband tegen elkaar.
Het was een sportieve dag in de breedste zin van het woord.
Er werd door alle scholen erg sportief, met veel inzet en vooral met heel veel spelplezier
tegen elkaar gespeeld. De ouders/verzorgers die als begeleiders hebben meegedaan,
willen wij via deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet en enthousiasme.
Dit werkte voor onze kinderen echt
aanstekelijk. De bevlogenheid waarmee
de ouders/verzorgers de teams coachte,
was een genot om te zien!
Hieronder vinden jullie nog een leuk
stukje van het Wijchens Nieuws over het
schoolhandbaltoernooi. De moeite waard
om even te lezen!

Gezellig en sportief Schoolhandbaltoernooi in de Arcus | Wijchens Nieuws
Een sportieve groet,
Namens het team van de Trinoom
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Voetbalskills & Panna voetbal van voetbalschool Techniektraining
Recent hebben de bovenbouwgroepen van onze
school leuke clinics gehad van André Creemers
van voetbalschool Techniektraining tijdens onze
gymlessen. Bij de voetbalschool wordt er onder
andere getraind op skills zoals een rondje om de
wereld en hoe je panna’s uit kan delen.
Daarnaast behandelen ze veel leuke en
innovatieve spelvormen. De trainingen zijn voor
alle kinderen tussen de 8 en 12 jaar, ongeacht
hoeveel voetbal ervaring ze hebben.
Binnenkort zal voetbalschool techniektraining op de vrijdagen beginnen met hun
trainingen in gymzaal de Slingert, dat is nog eens een lekker begin van het weekend!
Momenteel zijn er nog enkele plaatsen vrij in de groepen. Mocht uw zoon/dochter het
leuk vinden om daar één keer per week mee te gaan trainen, dan kunt u meer informatie
vinden in de flyer hieronder. Voor vragen kunt u ook bij de organisatie terecht.
Locatie: gymzaal de Slingert 6010 6605 DT Wijchen.
Trainingsmoment: vrijdagen van 17:30-18:45 & 18:45-20:0 uur

Meer informatie en inschrijven:
www.techniek-training.wixsite.com/website
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Lekker Anders Dag – Oranje-Bomen-Dag
Lekker Anders Dag-fans opgelet!
Op woensdag 9 november is het zover: Oranje-Bomen-Dag. Op deze speciale en
herfstige dag, dagen wij alle Lekker Anders Dag-fans uit om lekker anders naar school te
gaan.
Deze Lekker Anders Dag staat volledig in het teken van de herfst; de bladeren, de
bomen en alle mooie herfstkleuren. Speciaal voor deze dag, en speciaal voor al onze
Lekker Anders Dag-fans, hebben wij een inspiratieblad vol met leuke herfstige
activiteiten voor de tocht naar school.
Jullie doen toch ook mee? Houd je mailbox goed in de gaten, want in de week voor
Oranje-Bomen-Dag ontvangen jullie het leuke inspiratieblad op de mail.
Wij hebben er zin in, en hopelijk jullie ook! Natuurlijk zien we graag de leuke foto’s van
deze dag voorbijkomen! Mailen of Whatsappen kan naar info@lekkerandersdag.nl en
06-1853 8395.
Leuk, Lekker Anders naar school!
Nog geen lid van Lekker Anders Dag? Aanmelden kan altijd via de Lekker Anders Dag
website: www.lekkerandersdag.nl/meedoen/
Met vriendelijke groet,
Het Lekker Anders Dag team

De BeestenBende
De BeestenBende is een gratis ‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 jaar
in 16 gemeenten door heel Nederland. Als BeestenBende-lid ga je
één keer per maand in zelfgemaakte teampjes je eigen buurt helpen
opruimen. Elk team van schoolvriendjes en – vriendinnetjes heeft
minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken
de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende
(dieren)avonturen mee, binnen en buiten de gemeente. Zoals een
cupcake-cup, rondleiding op de boerderij of een speciale
politietraining. Uit onderzoek van onder andere de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt
dat De BeestenBende significant bijdraagt aan de actieve bewustwording van de impact
van zwerfafval én de invloed die je daar zelf op kunt hebben.
Neem zeker ook een kijkje op:
www.mijnbeestenbende.nl en www.debeestenbendewerkt.nl voor meer informatie!
Nieuwsbrief

4

Nieuwsbrief

5

