
Agenda 
Woensdag 16 oktober 
Cruyff Court toernooi  

 
Woensdag 16 oktober 

Groep 1/2 en 3  
naar De Goudvis 

 
19 t/m 27 oktober 

Herfstvakantie 
 

Maandag 28 oktober 
Studiedag Kanjertraining 

Kinderen vrij! 
 

Maandag 4 november 
Bijeenkomst Communie en 

Vormsel (zie bijlage) 
 

Maandag 11 november 
Viering Sint Maarten  

 

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran                  Vrijdag 11 oktober 2019  

Herfstvakantie    

19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie   

21-12-2019 t/m 05-01-2020  

Voorjaarsvakantie   

15-02-2020 t/m 23-02-2020 

Meivakantie   

25-04-2020 t/m 10-05-2020 

Hemelvaart    

21-05-2020 en 22-05-2020 

2e Pinksterdag   

01-06-2020 

Zomervakantie   

04-07-2020 t/m 16-08-2020 

 
Studiedagen 

Maandag 28 oktober 2019 
Vrijdag 6 december 2019 

Maandag 24 februari 2020 
Maandag 25 mei 2020 

Vrijdag 19 juni 2020 
 

Vrijdag 20 december 2019 en 

vrijdag 3 juli 2020 zijn de kin-

deren om 12:00 uur uit.  

Vakanties en 
vrije dagen 

2019-2020 

Woensdag 6 november is er 
een landelijke staking aange-
kondigd door de onderwijs-
vakbonden en de PO raad. Zij 
roepen scholen in het basis-
onderwijs, voortgezet onder-

wijs en speciaal onderwijs op om 
het werk neer te leggen en aan-
dacht te vragen voor het onder-
wijs.  
De Trimaran geeft gehoor aan 
deze oproep. Wij willen hiermee 
aandacht vragen voor het lera-
rentekort, meer handen in de 
klas, minder werkdruk en een 
eerlijk salaris.  
Op 16 oktober gaan de PO-Raad, 
de VO-Raad en de vakbonden in 
gesprek met premier Rutte en 
minister Slob. Mocht dit niet tot 
een bevredigende uitkomst lei-
den, zal de school op 6 novem-
ber dicht zijn. 
Wij laten u voor de herfstvakan-
tie definitief weten of De Trima-
ran op 6 november staakt.  

Staking 6 november 

Op ons  
schoolplein 

 

Kanjertraining 
Maandag 28 oktober is er een 
studiedag over de Kanjertrai-
ning. De kinderen zijn deze dag 
vrij.  
Met het team gaan we in ge-
sprek over onze Kanjerlessen en 
de aanpak in de school.  
Aan het eind van deze scholing, 
behalen de leerkrachten licen-
tie B.  

Volgende week ontvangt u via FIEP een betaalverzoek voor de 
ouderbijdrage voor 2019-2020. Van de ouderbijdrage betalen 
wij o.a. de traktatie tijdens Sint Maarten, het Sinterklaasfeest, 
de Kerstviering en het Paasontbijt. 
Naast de ouderbijdrage wordt ook een bijdrage voor het 
schoolreisje of het schoolkamp (groep 8) gevraagd.  
 
De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 
bedraagt €45,- per kind voor groep 1 t/m 7. Voor groep 8 wordt 
een bijdrage van €95,- gevraagd in verband met schoolkamp.  
 
Voor een deel van de ouderbijdrage kunt u een tegemoetko-
ming aanvragen. Een formulier hiervoor kunt u vragen bij de 
leerkracht of de directeur. Het restant wordt door ouders be-
taald.  

Betaalverzoek Ouderbijdrage 

Sportproject 
De inschrijving voor het Jouw-
SportProject (JSP) staat online 
en iedereen van jong tot oud 
die met een nieuwe sport wil 
kennismaken kan meedoen! 
Vier keer meedoen met een 
sport naar keuze voor € 5,50. 
 
Het aanbod is heel gevarieerd. 
Een kleine greep uit het aan-
bod: 

 Reddingszwemmen 

 Crossfit 

 Dansen 

 Tafeltennis 

 Hockey en nog veel meer!  
 
Sportverenigingen hebben ook 
aanbod voor oudere jeugd tot 
en met senioren! 
 
Inschrijven en betalen gaat via 
onze online inschrijfpagina. Klik 
hier voor de link 
Inschrijven kan tot 30 oktober. 

https://denhelder.inschrijventeamsportservice.nl/Home/Index/38
https://denhelder.inschrijventeamsportservice.nl/Home/Index/38


 
 
 

Algemene informatie avond omtrent EHC en Vormsel. 
 
 

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pasto-
rale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Com-
munie en het Vormsel. Het pastorale team bestaat uit pastoor 
Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk. 
 

Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen of 
wilt u hierover nadere informatie? Wij nodigen u van harte uit 
om deze algemene informatie avond bij te wonen. 
 

Wanneer: Maandag 4 november 2019  
Waar: Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder 

Inloop: 18.30 uur 

Aanvang: 19.00 uur 

Einde: 20.45 uur 

 

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten met aansluitend een uitleg van de pro-
jecten met mogelijkheid inschrijving en opgave hulp. Er is gelegenheid om vragen die bij u 
leven aan het pastorale team te stellen. 
 

In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt 
zijn ja of nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com 

  
Heel graag tot dan! 

Pastoor Ivan Garcia Ferman 

mede namens het pastorale team en werkgroep regio Breed 

mailto:regiobreednoordkop@gmail.com

