
Agenda 
Maandag 13 t/m  

31 januari  
Toetsperiode LVS CITO 

 
Donderdag 13 februari 

Fototentoonstelling Trimaran 
 

Vrijdag 14 februari 
Verkleedfeest 

 
16 t/m 23 februari 
Voorjaarsvakantie  

 
Maandag 24 februari 

Studiedag, kinderen vrij! 

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran                    Maandag 6 januari 2020  

De eerste schooldag van 
2020 zijn we gestart met de 
nieuwjaarsduik. Na het delen 
van de goede voornemens 
zijn de leerkrachten het wa-
ter ‘ingedoken’ aan Trimaran 
Beach.  

Dit alles onder toeziend oog 
van kinderen en (groot)
ouders. In dit artikel leest u 
er meer over. 

Na het afdrogen en opwar-
men, was er voor iedereen 
een lekkere oliebol en is er 
getoast met kinderchampag-
ne.  

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2020! 

Nieuwjaarstoast 2020 

Van maandag 13 t/m vrijdag 31 januari 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 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? En 
dat er genoeg tijd is om de jas op 
te hangen en de lunchtrommel 
op te ruimen? 
Om 8:30 uur starten de lessen. 
Het is voor kinderen lastig als zij 
het begin van de les missen. 
Daarnaast ervaren kinderen het 
als vervelend om de klas in te 
moeten 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 2020 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 wij-
ze kunnen belangstellenden de 
kinderen aan het werk zien en de 
sfeer op school ervaren. Natuur-
lijk kunnen zij ook al hun vragen 
stellen. 

Kent u iemand in uw omgeving 
waarvan het kind in 2020 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! 

Tweedaagse 
staking 

De onderwijsbonden roepen we-
derom op tot een staking in het 
onderwijs. Dit keer gaat het om 
een tweedaagse staking, op don-
derdag 30 en vrijdag 31 januari. 
Staken is een individueel recht. 
Op dit moment wordt binnen het 
team de stakingsbereidheid geïn-
ventariseerd.  
Wij informeren u vrijdag 10 janu-
ari of De Trimaran deze dagen 
haar deuren sluit.  

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.  
 
Dit jaar werken we aan het kunstdiscipline Media. We hebben 
de afgelopen periode samen met Angelike Valster geoefend met 
het maken van mooie foto’s. Tijdens ons nieuwe thema ‘water’ 
gaan we hier mee verder. Er komt zelfs een fototentoonstelling 
met verkiezing tot Trimaran Press Photo.  We houden u op de 
hoogte, maar zet donderdag 13 februari alvast in de agenda! 
 

Cultuurpartner Triade 

Schoolbasketbal 
Drie fanatieke teams van de groepen 4 
t/m 8 hebben zich tijdens de kerstvakan-
tie van hun sportieve kant laten zien 
tijdens het jaarlijkse schoolbasketbal-
toernooi. Coaches, trainers, kinderen en supporters, bedankt 
voor jullie inzet! 

https://www.regionoordkop.nl/06/01/2020/nieuwjaarsduik-trimaran-beach/
https://www.regionoordkop.nl/06/01/2020/nieuwjaarsduik-trimaran-beach/

