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Herhaling: 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 voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 mee te krijgen. 

Hiervoor ligt het initiatief bij u als ouder/verzorger. 

 

 

 

Het Sinterklaasfeest op de Trinoom 

 
Vanaf morgen is Sinterklaas, als de stoomboot niet 

gezonken is, weer in Nederland. Op de Trinoom zijn we 

deze week al een beetje begonnen met Sint-activiteiten.  

In samenwerking met de Ouderraad is er van alles 

voorbereid… 

 

Schoen zetten 

Sinterklaas heeft ons al vast laten weten dat alle leerlingen 

van de Trinoom woensdag 23 november de schoen mogen 

zetten op school. Vanaf dinsdag 22 november kunnen de 

kinderen een schoen mee nemen naar school.  

 

5 december 

Als alles goed gaat brengt Sinterklaas met zijn pieten, onze school een bezoek op 

maandag 5 december. De groepen 1/2  t/m 4 gaan die dag bij Sint op bezoek.  

De kinderen van de groepen 1/2  zijn die dag, maandag 5 december, om 12 uur uit en 

nemen dan ook alleen iets mee voor ‘het fruit en drinken moment’. 

 

De bovenbouwgroepen (5 t/m 8) helpen Sinterklaas in deze drukke tijd door surprises 

voor elkaar te maken. Vandaag, vrijdag 11 november, hebben ze in de klas een lootje 

getrokken. Die surprises nemen ze maandagochtend 5 december mee naar school. 

 

Gekregen (schoen-)cadeautjes  

 

De (schoen-)cadeaus die kinderen de komende weken krijgen blijven in principe thuis, 

dan kan er ook niks mee gebeuren… 

 

Wij wensen iedereen alvast plezierige voorbereidingen! 

 

Groetjes, de Sinterklaas-werkgroep. 

 

http://www.trinoom.nl/
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Vrije middag voor de kerstvakantie 

 

Op 23 december zijn alle groepen 1-2 vrij. Groep 3 t/m 8 is om 12 uur uit.  

Er hoeft die dag dus geen lunch meegegeven te worden. 

 
 

 

Kinderboekenweek en Bruna Spaar Actie. 

 
De Kinderboekenweek is inmiddels al weer een paar 

weken voorbij. Het lekker lezen met elkaar, voor 

elkaar of heerlijk alleen, hopelijk nog niet! 

 

In diverse klassen zijn de meesters en juffen inmiddels 

aan het voorlezen uit de tijdens de opening van de 

Kinderboekenweek gekregen boeken. Waarvoor dank 

aan de Ouderraad; zij bekostigen voor elke groep een 

mooi boek en alle andere materialen die we inzetten 

tijdens de Kinderboekenweek. 

 

Binnenkort kunnen we nog meer genieten van nieuwe 

boeken op onze school, want na inlevering van alle door jullie gespaarde kassabonnen bij 

de Bruna, mag de school voor 457,20 euro aan boeken uitgeven.  

 

Hartelijk dank aan iedereen die mee gespaard heeft! 

 
 
 

 

 

 

Dansworkshop Dansstudio Almir 

 
De laatste tijd bruist het op de Trinoom van de 

speciale sportieve activiteiten zowel buiten als 

binnen schooltijd. Wat was er deze week dan 

weer zo speciaal zult u zich afvragen… 

 

Afgelopen week hebben alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 een dansworkshop gehad 

van Dansschool Almir. In de persoon van Sven Matijssen kregen de kinderen een super 

leuke hip-hop les aangeboden waar er voor iedereen heel veel ruimte was 

voor een stukje eigen inbreng. Dit was echt heel gaaf om te zien! Op de 

opzwepende muziek van onder andere Jeson Derulo en Michael Jackson, 

hebben de kinderen op een leerzame en speelse manier kennis gemaakt 

met de hip-hop dansstijl.   

 

Na afloop hebben de kinderen allemaal een flyer mee naar huis gekregen 

met meer informatie over de Dansstudio. Mocht uw kind enthousiast zijn 

geworden, dan wijzen wij u graag door naar de website van Dansstudio 

Almir voor meer informatie: Dansstudio Almir | Dansstudio Almir 

 
 

 

 

 

http://www.dansstudioalmir.nl/
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Project Ben Je Betoeterd?!  Voor leerlingen vanaf groepen 5-6 en 6 

 

 

Vanaf groep 5 kunnen leerlingen na schooltijd een muziekinstrument leren bespelen. 

Onderdeel van dit project zijn een aantal muzieklessen in de klassen, een 

kennismakingmiddag in de OZO en de mogelijkheid om 3 proeflessen op een instrument 

te volgen. 

 

De muzieklessen voor deze groepen zijn na de herfstvakantie gestart, de bedoeling is dat 

de leerlingen hierdoor een beeld krijgen van een orkest en alle instrumenten die hier bij 

horen. 

Daarna een kennismaking met de orkestjes van HKO op zondagmiddag 27 november én 

de mogelijkheid om de verschillende instrumenten uit te proberen.  

 

Komen jullie ook kijken en uitproberen op zondagmiddag 27 november? 

 

Locatie: Wijkcentrum OZO, Urnenveldweg 10 Wijchen 

Tijd: 15.30 uur  

Meer informatie en aanmelden: www.kerkeveldorkest.nl 

Vragen: mec.kerkeveldorkest@gmail.com  

 
 
 
 

 

 

http://www.kerkeveldorkest.nl/
mailto:mec.kerkeveldorkest@gmail.com
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