
Agenda 
Dinsdag 12 februari 

Verwijzingsgesprekken groep 8 
 

16 t/m 24 februari 
Voorjaarsvakantie  

 
Maandag 25 februari 

Studiedag. Kinderen vrij! 
 

Vrijdag 1 maart 
Verkleedfeest 

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran                    Vrijdag 8 februari 2019  

De afgelopen periode is ge-
bleken dat het lerarentekort 
een steeds grotere rol gaat 
spelen. Bij ziekte proberen we 
te zoeken naar invalleerkrach-
ten of andere mogelijke op-
lossingen. Vaak lukt dit door 
de inzet en flexibiliteit van het 
team.   

Helaas komt het ook voor dat 
we een klas vragen thuis te 
blijven.  

Samen met het bestuur, Stich-
ting Sarkon, proberen we 

Lerarentekort 

De opbrengst van de lotenverkoop van Jantje Beton is €648,00. 
Een mooi bedrag dat we in kunnen zetten voor de plannen van 
ons schoolplein. We hopen in maart te kunnen starten met het 
vervangen van de zandbak en het plaatsen van houten 
platforms en loopbruggen rondom de wilgen.  
 
De speelark op het  plein is aan een schilderbeurt toe! De ark is 
al geschuurd en we zijn op zoek naar ouders die hem van een 
nieuwe laag verf willen voorzien. Wilt u helpen? U kunt zich 
melden bij de leerkracht of de directie. 

  

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.  
Ouders met kinderen bij de peu-
terspeelzaal mogen wel binnen-
door lopen.  

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.  

Schoolplein 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 

 Na de vakantie start juf Stefa-
nie weer na haar zwanger-
schapsverlof. Zij gaat samen 
met Denise lesgeven in groep 
3/4.  

nieuwe collega's en invallers 
te zoeken en mensen en-
thousiast te maken voor ons 
prachtige vak.  

Kent u mensen met een on-
derwijsbevoegdheid die zo 
nu en dan willen invallen, of 
heeft u deze zelf, dan kunt u 
dit aangeven via direc-
teur.detrimaran@sarkon.nl   

Wilt u zich oriënteren op een 
baan in het onderwijs, neem 
dan ook contact op. 

Datadagen, rapporten en 
oudergesprekken 

De afgelopen periode zijn de 
toetsen van het CITO leerling-
volgsysteem (LVS) afgenomen.  
Tijdens datadagen, waaronder 
de studiedag op 25 februari, 
(De kinderen zijn deze dag 
vrij!) worden de resultaten 
van de LVS toetsen door het 
team geanalyseerd. Dit ge-
beurt op groeps– en op 
schoolniveau en geeft ons 
informatie over de kwaliteit 
van ons onderwijs en de 
schoolontwikkeling.  
Samen met de resultaten van 

de methodetoetsen geven de 
LVS toetsen inzicht in de ont-
wikkeling van uw kind.  
 
Op 8 maart krijgen de kinderen 
hun rapport mee. Het kan zijn 
dat de leerkracht u uitnodigt 
om de resultaten met u te be-
spreken.  
Heeft u zelf vragen over de 
voortgang van uw kind? Neem 
dan contact op met de leer-
kracht voor een afspraak.  

FIEP 

Wist u dat… 

 u via FIEP uw kind ook kunt 
ziekmelden? 

 u de meldingen voor berichten 
die u van school krijgt zelf in 
moet stellen in de FIEP app? 

Reservekleding 
gezocht! 

Bij de kleuters wil het nog wel 
eens gebeuren dat kinderen te 
laat naar het toilet gaan.   
 
In dat geval krijgen zij schone kle-
ding aan van school. We zijn voor 
deze ongelukjes op zoek naar 
reservekleding. Met name (onder)
broeken zijn van harte welkom.   
 
U kunt dit afgeven bij de kleuter-
leerkrachten. Bedankt!  


