
Agenda 
13 t/m 29 mei   

Afname LVS-toetsen 
 

Dinsdag 21 mei 
Schoolsportdag groep 8 

 
22 of 23 mei 

Praktijkverkeersexamen  
groep 8 

 
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 

Hemelvaart (vrij) 
 

Dinsdag 4 juni 
Groep 3/4 naar De Kampanje 

 
Vrijdag 7 juni  

Studiedag 
Kinderen vrij 

 
Maandag 10 juni 
Pinksteren (vrij) 

 
12, 13 en 14 juni 

Schoolkamp groep 8 
 

Woensdag 19 juni  
Schoolreisje groep 1 t/m 7 

 
Maandag 24 juni 

Studiedag  
Kinderen vrij 
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In de periode maart/ april 

hebben de kinderen van 

groep 6 t/m 8, 60% van de 

ouders en de personeelsleden 

de tevredenheidspeiling van 

Scholen op de Kaart ingevuld.  

 

Leerlingen 

De kinderen beoordelen de 

school gemiddeld met een 

8,2. De kinderen geven ge-

Tevredenheidsonderzoek 
middeld een 7,4 voor hoe zij 

het vinden op school en in de 

klas. De lessen op school krij-

gen gemiddeld een 8,9. 

Naar het leerlingrapport. 

 

Ouders 

De ouders beoordelen de 

school gemiddeld met een 7,9. 

De sfeer, omgang en veiligheid 

krijgt gemiddeld een 8,3. Het 

Teamnieuws 

We zijn weer door liefde verblind 
We zijn gezegend met  

een  broertje en tweede kind 
 

Juf Nadjesda is bevallen van zoon ZAVIAN 
Wij wensen het gezin veel geluk! 

 
Na haar zwangerschapsverlof gaat Nadjesda 

werken op een andere school binnen stichting Sarkon. Na 9 jaar 
op De Trimaran is zij toe aan een nieuwe uitdaging. Zij heeft een 
baan gevonden in groep 1/2 op de Don Bosco in Wieringerwerf. 
In de laatste week van het schooljaar nemen we  afscheid. U 
wordt daarover nog geïnformeerd. 

LVS-toetsen 
Van maandag 16 mei t/m 

woensdag 29 mei worden er in 

de groepen LVS-toetsen (CITO) 

afgenomen.  

Wilt u bij het plannen van dok-

ters- en tandartsafspraken pro-

beren daar rekening mee te 

houden? Het is voor de kin-

deren 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.  

onderwijsleerproces wordt met 

een 7,7 beoordeeld.  

Naar het ouderrapport. 

 

Medewerkers 

Wij zijn als team trots op deze 

scores! Dat wij met plezier op De 

Trimaran werken, blijkt uit de 

medewerkertevredenheidspei-

ling. Deze wordt gescoord op 

een 7,9.  

Juf Wilma 
In de periode tussen de mei- en 
zomervakantie ontvangen wij 
veel nieuwe kleuters. In deze pe-
riode ondersteunt Wilma Wester-
dijk-Kröder de beide kleutergroe-
pen. Zij zal op maandag-, woens-
dag- en vrijdagochtend aanwezig 
zijn.  
Daarmee is een vertrouwd ge-
zicht weer even terug op De Tri-
maran.  

Ruim voordat de zomervakan-
tie begint zijn wij al druk bezig 
met de planning voor het nieu-
we schooljaar.  
 
Op basis van het leerlingaantal 
wordt gekeken op hoeveel 
groepen en leerkrachten een 
school recht heeft. In ons geval 
zijn dat 6 groepen.  
Wij zijn blij dat Stichting Sarkon 
ons volgend schooljaar weder-
om de ruimte geeft om met 7 
groepen te werken.  
 
In het schema ziet u met welke 
groepen en leerkrachten wij 
volgend jaar werken. 
 
De MR heeft ingestemd met 
het formatieplan 2019-2020. 

Groepsindeling volgend schooljaar 
groep 1/2 A Marleen Gootjes 

groep 1/2 B Saskia van Ovost-Drupsteen 

Groep 3 Denise Kramer- Koman 

  Stefanie van Geebergen-Tuin 

Groep 4/ 5 Eva Versteeg 

Groep 6 Sigrid Smit 

Groep 7 Agnetha van Brakel 

 Maarten-Jan Stam 

Groep 8 Sanne Poeste 

 Petra Hollebeek 

Onderwijsassistent Michelle Post 

  Lara van der Voort 

Administratie Angela Haex 

IB Marsha Tol-de Boer 

Directie Marijke Aarnoutse-Biersteker 

Zorgondersteuner Henk Oude Nijhuis 

Interieurverzorging Karin Cooman 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11715/1100/De-Trimaran-PC-en-RK-Basisschool/Leerlingtevredenheid
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11715/1084/De-Trimaran-PC-en-RK-Basisschool/Oudertevredenheid


Schoolhandbal 
 
Maar liefst vijf teams doen er dit 
jaar mee aan het schoolhandbal-
toernooi. Van groep 3 t/m groep 
8 hebben kinderen, coaches en 
trainers zich opgegeven om de 
eer van De Trimaran te verdedi-
gen.  
 
Komt u de teams aanmoedigen? 
 
Het toernooi vindt plaats op za-
terdag 22 en 29 juni.  
Er wordt gespeeld op het DSO 
handbalveld in Den Helder. IJssel-
meerstraat 90, 1784 MA Den 
Helder.  
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De vakanties voor het schooljaar 2019-2020 zijn als volgt: 

 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 

Vrijdag 20 december 2019 en vrijdag 3 juli 2020 zijn de kinderen om 12:00 uur uit.  

Naast de vakanties zullen er studiedagen ingepland worden, waarop de kinderen vrij zijn.  

De vakantieregeling wordt in overleg met de MR opgesteld.  

Vakantierooster volgend schooljaar 

Verkiezingen MR 
Vacature MR oudergeleding 

 

Wie heeft er interesse om onze Medezeggenschapsraad (MR) te versterken? 

In de oudergeleding van onze MR ontstaat binnenkort een vacature. Deze zal volgend schooljaar, 2019-2020, ingaan. Graag 
willen we u uitnodigen zich hiervoor verkiesbaar te stellen. U kunt zich voor vrijdag 24 mei melden bij Agnetha van Brakel, 
leerkracht groep 7, voorzitter van de MR. Haar e-mailadres is agnethavanbrakel@sarkon.nl. 

Wat doet de MR? 

Ouders en leerkrachten in de MR hebben inspraak in ons beleid en onze organisatie. De MR denkt mee, overlegt en advi-
seert de directie (on)gevraagd over allerhande onderwerpen. U kunt daarbij denken aan communicatie, personeelsbe-
zetting, scholing leerkrachten, groepsindeling e.d. Bij belangrijke beslissingen heeft de MR instemmingsrecht. In onze Me-
dezeggenschapsraad hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. Zij komen zo’n zes keer per jaar bijeen met de direc-
tie. 
 

Wie zoeken we? 

Iemand die interesse heeft om met ons mee te willen denken.   

Tijdelijke afsluiting Duindreef en voetpad naar school 
 

In de week van 13 t/m 17 mei zullen er grondboorwerkzaamheden plaatsvin-
den rondom Duindreef 25. Hierdoor zal het gebied Duindreef 21 t/m 29, het 
voetpad richting school en de toegangswegen hiernaartoe worden afgesloten 
en geblokkeerd door vrachtwagen(s) en een grote boorinstallatie.  
 
I.v.m. de veiligheid is het tijdens het uitvoeren van boorwerkzaamheden niet 
toegestaan dit gebied te passeren. Een aantal delen zal met lint worden afge-
zet. U wordt met klem verzocht van 13 t/m 17 mei geen gebruik te maken van 
het voetpad en het weggedeelte voor de toegang naar het voetpad ter hoogte 
van Duindreef 21 t/m 29. 

mailto:agnethavanbrakel@saron.nl

