
Agenda 
Maandag 26 augustus 

Eerste schooldag 
 

Dinsdag 10 september 
Donderdag 12 september 

Startgesprekken groep 1 t/m 8 
 

Vrijdag 13 september 
13:15 uur Kanjerles gr 1 t/m 5 

14:00-14:30 uur  
Inloop gr 1 t/m 8 

 
Dinsdag 17 september 

13:15 uur Kanjerles gr 6 t/m 8 
14:00-14:30 uur  
Inloop gr 1 t/m 8 

 
Dinsdag 24 september 

Schoolfotograaf 

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran                  Dinsdag 27 augustus 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 

We laten u graag zien en er-
varen hoe een Kanjerles  ver-
loopt. We vinden het belang-
rijk dat u als ouder de werk-
wijze van de Kanjertraining 
kent en de Kanjerafspraken 
ondersteunt. Wij hopen dat 
van ieder gezin één ouder 
een Kanjerles bijwoont.   
 
U kunt op vrijdag 13 septem-
ber, van 13:15-14:00 uur een 
les bijwonen in de groepen 

1/2, groep 3 en 4/5.  
Op dinsdag 17 september, van 
13:15-14:00 uur, zijn de ouders 
van groep 6 t/m 8 welkom.  
Beide middagen is er aanslui-
tend inloop in alle groepen.  
 
Op maandag 28 oktober heb-
ben we met het team een stu-
diedag van de Kanjertraining. 
We verdiepen ons dan verder 
in de werkwijze en het behalen 
van licentie B. 

Kanjerlessen voor ouders 

Belangrijke 
afspraken 

De volgende afspraken willen wij 
graag onder de aandacht brengen. 
 

 Vanaf 8:20 uur kunt u uw kind 
naar de klas brengen.  De 
school begint om 8:30 uur. 
Wilt u zorgen dat uw kind dan 
in de klas is? 

 Wij lunchen op school. Wilt u 
het lunchpakket om 8:30 uur 
meegeven aan uw kind, zodat 
hij/zij deze op de juiste plek 
kan zetten en de klas niet ge-
stoord hoeft te worden? 

 Wilt u geen snoep meegeven 
aan de kinderen?  

 Wilt u ons informeren over 
bijzonderheden rondom eten/
drinken en allergieën? Wij 
kunnen daar dan rekening 
mee houden.  

 Wij proberen de kinderen hun 
eten/ drinken zoveel mogelijk 
op te laten eten. Soms maken 
wij de inschatting dat een 
leerling iets niet op hoeft te 
eten. Mochten wij hierbij een 
verkeerde inschatting ge-
maakt hebben, dan horen we 
dat graag om afspraken te 
maken. 

Op vrijdag 13 en dinsdag 17 sep-
tember kunt u van 14:00-14:30 
uur met vragen over dit school-
jaar terecht bij de leerkracht of 
directie.  

Schoolfotograaf 
Dinsdag 24 september komt de schoolfotograaf naar De Tri-
maran. Alle kinderen worden dan op hun mooist op de foto 
gezet. Ook broertjes en zusjes kunnen, na schooltijd, met el-
kaar op de foto. U ontvangt hierover binnenkort meer infor-
matie.  

Kennismakings 
gesprekken 

Op dinsdag 10 en donderdag 12 
september vinden de startge-
sprekken plaats.  
Tijdens dit gesprek maken ou-
ders, leerlingen en leerkracht 
kennis met elkaar.  
Vanaf groep 3 gaan de kinderen 
mee naar dit gesprek.  
Voor de inschrijving ontvangt u 
een bericht via FIEP.  

Binnenkort ontvangt u via FIEP een betaalverzoek voor de ou-
derbijdrage voor 2019-2020. Van de ouderbijdrage betalen wij 
o.a. de traktatie tijdens Sint Maarten, het Sinterklaasfeest 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.  

Ouderbijdrage 

Teamnieuws 

 Juf Denise zal de komende 
periode door medische om-
standigheden niet aanwezig 
zijn. Juf Michelle geeft maan-
dag t/m  woensdag les aan 
groep 3. Denise, beterschap! 

 Van woensdag 18 september 
t/m maandag 1 oktober is juf 
Marijke afwezig. In deze perio-
de is zij in Kenia voor een sa-
menwerkingsprogramma tus-
sen Nederlandse en Keniaanse 
schooldirecteuren.  

Speelplein 
Ons speelplein is weer een 
stukje leuker gemaakt met een 

vlonder 
rondom de 
wilgen en 
een even-
wichts-
boom-
stam.  
 
Veel speel-
plezier! 
 


