
Agenda 
Woensdag 12 december 

Kerstmarkt Marsdiepstraat 
 

Donderdag 20 december 

12:00 uur uit 
 

Donderdag 20 december 

17: 00-18:30 uur  
Kerstviering op school 

 
Vrijdag 21 december 

12:00 uur uit 
Kerstvakantie t/m 6 januari 

 
Maandag 7 januari 

Nieuwjaarstoast  

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran                          Dinsdag 11 december 2018  

In aanloop naar de Kerstvie-
ring, staan we op school stil bij 
de adventsweken.   

Met advent leven we toe naar 
het kerstfeest: het feest van 
Jezus' komst naar deze wereld 
als klein kind in een kribbe. 

Advent begint vier zondagen 
voor kerst. In veel kerken 
wordt elke week een advents-
kaars aangestoken. Dat sym-
boliseert dat we steeds iets 
dichter naderen tot Kerst, het 
feest van het licht. 

Iedere week bezoeken de groe-
pen de stilteruimte, waar de 
leerkracht een verhaal voor-
leest waarbij een extra lichtje 
op de adventskrans zal bran-
den.  

Wilt u thuis ook stil staan bij de 
adventsweken? Kijkt u dan 
eens op deze site.  

Adventsweken en kerstviering 

Voor de organisatie van het kerstfeest zijn we afhankelijk van 
de ouderbijdrage. Nog niet alle ouders hebben deze bijdrage 
betaald. Wilt u hier nog aan denken? 

 Groep 1 t/m 7: €45,- (inclusief schoolreis) 

 Groep 8: €95,- (inclusief  schoolkamp) 
 
U kunt de ouderbijdrage overmaken op het rekeningnummer 
van OR De Trimaran,  NL 87 INGB 0007403531, onder vermel-
ding van de naam en de groep van uw kind(eren).  
 

Voor een deel van de ouderbijdrage kunt u een tegemoetko-
ming aanvragen. Een formulier hiervoor kunt u vragen bij de 

leerkracht of de directeur.  
 

OR en hulpouders 

Wij willen alle hulpouders en ouders van de OR bedanken voor 
hun inzet bij de feesten van november en december. Door deze 

groep enthousiaste hulpouders is de school sfeervol versierd, 
zijn de inkopen gedaan en worden er op de dag zelf diverse 

hand– en spandiensten verleend bij het soepel verlopen van de 
viering. Ook na de feestelijkheden staan zij klaar om te helpen 

met opruimen. Bedankt voor deze inzet!  

FIEP/website 
Via onze nieuwe website bent u 
snel op de hoogte van het reilen 
en zeilen op de school.  
In de agenda kunt u belangrijke 
data, studiedagen en vakanties 
terugvinden.  
Via de groepspagina informeren 
we u over nieuws uit de klas.  

Mobiele versie          Desktop versie 

   
Bij de website hoort ook een 
nieuw ouderportal. Dit betekent 
dat wij afscheid gaan nemen van 
Digiduif en gaan werken met 
FIEP! U moet zich hiervoor op-
nieuw aanmelden. U heeft hier 
inmiddels een brief voor ontvan-
gen met voor ieder kind een unie-
ke code. Voor op de smartphone 
is er een FIEP app.  

Ouderbijdrage 

Schoolfruit 
Sinds enkele weken krijgen de 
kinderen weer schoolfruit.   
Op woensdag en vrijdagochtend 
wordt er fruit gesneden.  
 
Komt u ook een keertje helpen 

met snijden? 

Schoolplein-
nieuws 

Wederom goed nieuws voor het 
nieuwe schoolplein. De actie bij 
de Dekamarkt heeft maar liefst 
€1063,- opgeleverd. 

Samen met de toekenning van de 
Rabobank en de acties van voor-
gaande jaren kunnen we nu af-
spraken maken om onze plannen 
daadwerkelijk uit te gaan voeren. 
De zandbak is reeds besteld!   

Op donderdag 20 december 
vieren we van 17:00-18:30 uur 
Kerst op school. De kinderen 
zijn deze dag om 12:00 uur  uit. 
Binnenkort ontvangt u meer 
informatie over de viering. 

Op vrijdag 21 december begint 
om 12:00 uur de kerstvakantie. 
Deze duurt t/m zondag 6 janu-
ari.  

Het team van De trimaran 
wenst u alvast prettige feest-

dagen! 

Maandag 7 januari starten we 
het jaar om 8:30 uur met een 
samenkomst bij de tribune.  
Vanaf 8:20 uur is de inloop. De 
kinderen gaan naar de eigen 
klas. Voor de ouders staat er 
koffie en thee klaar. 
Om 8:30 uur komen we met 

alle kinderen en ouders samen 
bij de tribune om elkaar het 
beste te wensen voor 2019. 
Rond 8:45 uur gaan de kin-
deren terug naar de klas voor 
een oliebol en een glas kinder-
champagne. 
U bent van harte uitgenodigd! 

Nieuwjaarstoast 

https://www.geloventhuis.nl/2015/de-deur-gaat-open/kijktafels/adventsstraatje-de-deur-gaat-open.html
https://www.basisschooldetrimaran.nl/tp-31879/news
https://www.basisschooldetrimaran.nl/tp-31879/agenda
https://edu.ziber.nl/pg-24175-7-115301/pagina/fiep.html

