
Agenda 
Vrijdag 8 maart 
Rapporten mee 

 
Dinsdag 19 maart 

Groep 6 naar Triade 
 

Woensdag 20 maart  
Groep 7/8 naar Triade 

 
Maandag 1 april 

Studiedag (kinderen vrij) 
 

Woensdag 3 april 
Grote Rekendag 

 
Donderdag 4 april 

Verkeersexamen theorie groep 7 
 

Donderdag 11 april 
Palmpasen 

 
Vrijdag 12 april  
Koningsspelen 

 
Donderdag 18 april 

- Paasviering 
- Herdenking monument  

groep 7 en 8 
 

Vrijdag 19 april 
Goede vrijdag (vrij) 

 
Zaterdag 20 april t/m  

zondag 5 mei 
Meivakantie 

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran                    Dinsdag 5 maart 2019  

Een onderdeel van de kwali-

teitszorg op school is een 

jaarlijkse peiling oudertevre-

denheid. Deze peiling bestaat 

uit een korte vragenlijst van 

10 vragen.  

Via deze link kunt u  de 

vragenlijst invullen.  

Wij verwachten dat van ieder 

gezin minstens één ouder de 

vragenlijst invult.  

Tevredenheidsonderzoek 

De afgelopen periode hebben de leerlingen de toetsen van het 
Leerlingvolgsysteem (LVS) Cito gemaakt. Samen met de resulta-
ten van de methodetoetsen geven de LVS toetsen inzicht in de 
ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens verwerken wij in het 
rapport. Op vrijdag 8 maart krijgen de kinderen hun rapport 
mee.  
 
Mocht u naar aanleiding van het rapport vagen hebben, dan 
kunt u een afspraak maken met de leerkracht. In sommige ge-
vallen wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een ge-
sprek. Vanaf groep 3 mogen de kinderen mee naar het ouderge-
sprek.  

Paasviering 

Palmpasen 
Ook dit jaar gaan we met Palmpa-
sen Palmpasenkruisen versieren. 
We doen dit op woensdag 10 
april. Voor het versieren van het 
Palmpasenkruis hebben we diver-
se materialen nodig. Hiervoor 
ontvangt u nog een apart FIEPbe-
richt. 
Op donderdag 11 april gaan we 
de Palmpasenkruisen naar het 
zorgcentrum brengen om de 
mensen daar te verrassen.  
 

 Paasontbijt 

Het Paasfeest vieren we met alle 
kinderen op donderdag 18 april. 
De viering start om 8.45 uur bij 

de tribune (alleen voor leer-

lingen) en aansluitend eten de 

kinderen een licht paasontbijt in 

de eigen groep. Tot slot verstopt 

de paashaas weer eieren in de 

schooltuin, dus dat wordt goed 

zoeken! 

Rapporten en  
oudergesprekken 

Op deze wijze helpt u de 

school om steeds te werken 

aan de kwaliteit van het on-

derwijs.  

Leerlingen van groep 6, 6/7 
en 8 vullen ook een vragen-
lijst in. Zij doen dit in de klas. 
 

Het resultaat van de peiling 

wordt gepubliceerd in de 

nieuwsbrief.   

Koningsspelen 
Vrijdag 12 april gaat een  
sportieve dag worden op  

De Trimaran.  
We vieren die dag   

Koningsdag! 
 
Na de opening beginnen we 
de dag met een ontbijt in de 
klas.  
 
Let op: dit is een uitgebreid 
ontbijt! Leerlingen hoeven niet 
thuis al te ontbijten. Denkt u 
dat uw kind dat nodig heeft, 
dan mag dit wel. 
 
Kinderen nemen deze dag zelf 

hun lunch mee. Extra drinken 

is een goed idee.  

Dagprogramma  
Koningsspelen 2019 
08:30 - 08:40 uur: Opening 

08:40 - 09:30 uur: Ontbijt 

09:30 -12:30: Sportdag 

 

U bent van harte uitgenodigd 

om ons aan te moedigen! 

 

Tijdens de sportdag doen we 

buiten spelletjes. Denk aan 

sportieve kleding en schoenen! 

Houd er rekening mee dat deze 

kleding vies kan worden.   

FIEP 

Helaas verloopt de overgang naar 
FIEP niet geheel zonder proble-
men. Niet alle ouders krijgen een 
melding als er een nieuw bericht 
geplaatst is. 
 
Om deze meldingen te ontvangen, 
dient u bij de instellingen van uw 
telefoon aan te geven dat de 
FIEPapp meldingen mag doorge-
ven. Vervolgens kunt u binnen de 
app aangeven hóe u de meldingen 
wilt ontvangen.  
 
Mocht dit niet lukken, dan kunt u 
dit aangeven bij de leerkracht of 
directie. Wij geven uw e-
mailadres door aan FIEP, zodat zij 
contact met u kunnen opnemen.  

Schoolvoetbal 
Maar 
liefst zes 
teams 
doen er 
dit jaar 
mee aan 
het 
schoolvoetbaltoernooi. Van 
groep 3 t/m groep 8 hebben kin-
deren, coaches en trainers zich 
opgegeven om de eer van De 
Trimaran te verdedigen.  
Komt u de teams aanmoedigen? 

Het toernooi vindt plaats op 
woensdagmiddag 27 maart en 3 
april. De finales vinden plaats op 
10 april.  

http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/85C8GHR
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/85C8GHR

