
Agenda 
Zondag 1 maart 

Gezinsviering  (zie bijlage) 
 

Maandag 9 maart 
Groep 8 Kampanje 

 
Dinsdag 3, 10 en 17 maart 

Talentenmiddagen 
 

Woensdag 18 maart 
Scholierenveldloop 

 
Woensdag 25 maart 

Grote Rekendag 
 

Woensdag 25 maart, 1 en 8 april 
Schoolvoetbal 

 
Vrijdag 3 april 

Palmpasen 
 

Donderdag 9 april 
Paasviering en paasontbijt 

 
Vrijdag 10 t/m maandag 13april 

Paasweekend, vrij 

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran                    Woensdag 26 februari 2020  

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 FIEP hebben wij alle ou-
ders hiervoor een uitnodiging 
gestuurd.  
Wij stellen het zeer op prijs  
dat van ieder gezin minstens 
één ouder de vragenlijst in-
vult.  

Op deze wijze helpt u de 
school om steeds te werken 
aan de kwaliteit van het on-
derwijs.  
 
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 
vullen ook een vragenlijst in. 
Zij doen dit in de klas. 
 
Het resultaat van de peiling 
wordt gepubliceerd in de 

nieuwsbrief. 

Tevredenheidsonderzoek 

De afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 
de toetsen van het Leerlingvolgsysteem (LVS) Cito gemaakt. 
Samen met de resultaten van de methodetoetsen geven de LVS 
toetsen inzicht in de ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens 
verwerken wij in het rapport. Op vrijdag 6 maart krijgen de kin-
deren hun rapport mee.  
 
In groep 1/2 nemen wij geen CITO toetsen af. De ontwikkeling 
van de kleuters volgen wij via het observatiesysteem KIJK! Aan 
het eind van het jaar krijgen de kleuters een rapport.  
 
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.  

Schoolplan 
2020-2024 

Rapporten en  
oudergesprekken 

Inschrijving 
nieuwe  

leerlingen 
Wij zijn momenteel bezig met de 
inventarisatie van het aantal 
leerlingen in het komende 
schooljaar. Broertjes en zusjes 
die in 2020 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 wij-
ze kunnen belangstellenden de 
kinderen aan het werk zien en de 
sfeer op school ervaren. Natuur-
lijk kunnen zij ook al hun vragen 
stellen. 

Kent u iemand in uw omgeving 
waarvan het kind in 2020 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! 

Schoolvoetbal 

Maar liefst zes teams doen er dit 
jaar mee aan het schoolvoetbal-
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 
woensdagmiddag 25 maart en 1 
april. De finales vinden plaats op 
8 april.  

Om de kwaliteit van het onder-
wijs te waarborgen, is het van 
belang steeds te kijken waar je 
als school staat en wat je met 
het onderwijs wilt bereiken. De-
ze visie wordt iedere vier jaar 
beschreven in een schoolplan.  
 
Binnen het team zijn we druk 
bezig met het terugkijken, evalu-
eren en vooruitplannen van onze 
ontwikkeling, zodat we ook in de 
toekomst goed onderwijs blijven 
geven.  
 
Het schoolplan linkt aan het be-
stuursplan van Stichting Sarkon. 
Leren met LEV staat binnen de 
nieuwe visie centraal:  

 Leerplek voor het leven 

 EigenWijs 

 Vertrouwen door Verbinding 
Stichting Sarkon doet dat vanuit 
een nieuw jasje: 

Dinsdagmiddag 3, 10 en 17 maart bruist het in de school! Wij 
organiseren die dagen onze talentenmiddagen. Door de inzet 
van kwaliteiten van leerkrachten, stagiaires en externen hebben 
we een interessant aanbod voor kinderen gerealiseerd.  
 
Kinderen worden drie middagen ingedeeld bij bijv. dammen, 
koken, filosoferen, timmeren, sporten, programmeren, zingen, 
dansen enz. Op deze manier maken ze kennis met verschillende 
interessante onderwerpen en kunnen ze ontdekken waar hun 
talent ligt.  
 
Wilt u een bijdrage leveren aan de 
volgende talentenmiddagen door 
uw eigen talent/ kwaliteit/ experti-
se in te zetten? Dit kunt u aange-
ven bij de leerkracht. 

Talentenmiddagen 




