
Agenda 
Maandag 14 januari t/m  

1 februari  
Toetsperiode LVS CITO 

 
Dinsdag 15 januari 

Groep 5 naar De Kampanje 
Donderdag 17 januari 

Groep 1/2 naar De Kampanje 
 

16 t/m 24 februari 
Voorjaarsvakantie  

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran                    Woensdag  9 januari 2019  

De eerste schooldag van 2019 
zijn we gestart met de nieuw-
jaarsbingo. In plaats van 
’bingo!’, roep je ‘gelukkig 
nieuwjaar!’ 

Kinderen, (groot)ouders en 
leerkrachten hielden vol span-
ning hun bingokaart bij. En 
wat een toeval... iedereen had 
tegelijk bingo! ‘GELUKKIG 
NIEUWJAAR!!’, galmde het 
door de school. 

Voor alle winnaars was er een 
lekkere oliebol en is er getoast 
met kinderchampagne.  

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2019! 

Nieuwjaarstoast 

Van maandag 14 januari t/m vrijdag 1 februari worden er in de 
groepen CITO toetsen afgenomen.  
Wilt u bij het plannen van dokters- en tandartsafspraken probe-
ren daar rekening mee te houden? Het is voor de kinderen 
prettiger om de toets tegelijk met hun klasgenootjes te maken.  
CITO toetsen zijn onderdeel van ons leerlingvolgsysteem (LVS). 
Het afnemen van deze toetsen geeft ons inzicht in de ontwikke-
ling van uw kind.  

Afspraken 
De juiste deur 

Wij merken dat steeds meer ou-
ders de hoofdingang gebruiken 
bij het brengen en halen van de 
kinderen.   
Wij willen u vragen gebruik te 
maken van de deuren aan de kant 
van het schoolplein. Leerkrachten 
vinden het prettig om kinderen te 
kunnen zien binnenkomen en 
begroeten. Zij staan vaak bij de 
buitendeur van het lokaal.  
 

Op tijd op school 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kin-
deren op tijd op school zijn? Om 
8:30 uur starten de lessen. Het is 
voor kinderen lastig als zij het 
begin van de les missen. Daar-
naast ervaren kinderen het als 
vervelend om de klas in te moe-
ten als de les al begonnen is.  

LVS CITO toetsen Inschrijving 
nieuwe  

leerlingen 
Wij zijn momenteel bezig met de 
inventarisatie van het aantal 
leerlingen in het komende 
schooljaar. Broertjes en zusjes 
die in 2019 vier jaar worden, 
schrijven we graag al in. U kunt 
hiervoor een afspraak maken 
met de directie.  

Nieuwe ouders nodigen we uit 
voor een kennismaking en een 
rondleiding. Tijdens de kennis-
making zal de directie de uit-
gangspunten en de onderwijsvi-
sie van de school toelichten 
en de ouders en het kind rondlei-
den door de school. Op deze 
wijze kunnen belangstellenden 
de kinderen aan het werk zien en 
de sfeer op school ervaren. Na-
tuurlijk kunnen zij ook al hun 
vragen stellen. 

Kent u iemand in uw omgeving 
waarvan het kind in 2019 vier 
jaar wordt en interesse heeft in 
De Trimaran? Vraag ze een af-
spraak te maken bij ons op 
school. Ze zijn van harte welkom! 

Teamnieuws 

 Deze week start juf Sanne in 
groep 7/8. Zij werkt op donder-
dag en vrijdag. Wij wensen haar 
veel plezier. Juf Petra gaat op 
maandag, dinsdag en woensdag 
werken.  

 Juf Nadjesda moet op advies 
van de verloskundige rust hou-
den. Zij is momenteel afwezig. 
Tot aan de voorjaarsvakantie 
wordt zij vervangen door Tjitske 
Brandsma. Nadjesda, sterkte! 

 Juf Stefanie komt na de voor-
jaarsvakantie terug van zwan-
gerschapsverlof. Zij gaat vanaf 
25 februari samen met Denise 
lesgeven in groep 3/4.  

Voor de ontwikkeling van kinderen vinden we de kennismaking 
met verschillende kunstdisciplines van groot belang. De Trima-
ran is om deze reden cultuurpartner van Triade.  
Tijdens deze samenwerking leren de leerkrachten van De Trima-
ran op welke wijze zij een goede kunst– en cultuurles kunnen 
geven. Dit doen zij door samen te werken met een kunstdocent. 
De lessen worden samen voorbereid, gegeven en nabesproken.  
 
De komende periode zullen wij met Cora Vries lessen ‘beeldend’ 
gaan geven rondom ons thema ‘De Ruimte’. Voor deze lessen 
zijn wij op zoek naar materiaal dat wij hiervoor kunnen gebrui-
ken. Te denken valt aan: doosjes, inpakpapier, lege flessen, dop-
jes, plastic bakjes, wol, draad, knopen, kurken, oud bestek, eier-
dozen, wol etc.  
We houden u op de hoogte van de kunstwerken! 

Cultuurpartner Triade 

Schoolbasketbal 
Drie fanatieke teams van de groepen 4 t/m 
8 hebben zich tijdens de kerstvakantie van 
hun sportieve kant laten zien tijdens het 
jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi.  
Er is zelfs een team in de prijzen gevallen! Lees hier het verslag 
van de coach. Coaches, bedankt voor jullie inzet! 

https://www.basisschooldetrimaran.nl/nw-31879-7-3707204/nieuws/gegroet_aardlingen.html?page=0
https://www.basisschooldetrimaran.nl/nw-31879-7-3707177/nieuws/schoolbasketbal_2018.html?page=0
https://www.basisschooldetrimaran.nl/nw-31879-7-3707177/nieuws/schoolbasketbal_2018.html?page=0



