Agenda
Woensdag 27 november
Schoen zetten op school
Donderdag 5 december
Sinterklaasviering
Vrijdag 6 december
Studiedag
Kinderen vrij!
Maandag 9 december
Schaatsen groep 4 t/m 8
Woensdag 18 december
Dickensmarkt Marsdiepstraat
Donderdag 19 december
12:00 uur uit i.v.m.
Kerstviering

Vakanties en
vrije dagen
2019-2020
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 kinderen om 12:00 uur uit.

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran

Vrijdag 15 november 2019

Sinterklaasviering
Zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer aan in ons land.
We hebben weer een enthousiaste groep ouders bereid gevonden om ook de school in Sinterklaassferen te brengen. Bedankt!
Hieronder informeren wij u over belangrijke momenten tijdens
de Sintperiode:
Woensdag 27 november mogen de kinderen hun schoen
zetten op school. De kinderen nemen hun eigen schoen
mee. Dit mag vanaf maandag 25 november.
Donderdag 5 december bezoekt Sinterklaas De Trimaran.
De kinderen worden om 8.20 uur op het bovenplein verwacht voor de aankomst van Sinterklaas.
Tijdens de aankomst vragen wij ouders om achter de kinderen te gaan staan. Dit i.v.m. het zicht voor de kinderen.
De ouderraad zorgt voor iets lekkers om 10:00 uur. Een
lunchpakket nemen de kinderen zelf mee. De kinderen zijn
deze dag om 14.00 uur uit.
Vrijdag 6 december is een studiedag en zijn de kinderen
vrij.

Gezocht: Handige ouder!
Wij zijn op zoek naar een handige vader, moeder, opa of oma
die zo nu en dan wat (onderhouds)klusjes voor ons wil doen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van een lamp,
het ophangen van een klok of het uitvoeren van kleine reparaties.
Wie kan/wil ons helpen? Het zal gaan om ongeveer één middag per maand. Aanmelden bij de leerkracht of directie.

Kindpakket
In sommige gevallen heeft u recht op een Kindpakket van de
gemeente.
Onderaan deze Trimarkrant vindt u een poster van de gemeente Den Helder over de aanvraag van een Kindpakket.
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den
Helder.

Schoolfruit
Dit jaar doen wij weer mee
met het Schoolfruitproject. Tot
april krijgen de kinderen twee
keer per week fruit aangeboden. Dit is ter aanvulling op het
tussendoortje en de lunch dat
kinderen zelf mee hebben.
Deze week hebben de kinderen
kunnen proeven van ananas,
meloen en appel.

Het fruit wordt op woensdag
en donderdag schoongemaakt
en gesneden door een groep
ouders. Hulp is altijd welkom!
We starten om 8:30 uur in de
kinderkeuken. Rond 9:15 uur
wordt er samen nog een kopje
koffie of thee gedronken.

Afspraken

De juiste deur
Wij merken dat steeds meer ouders 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.

Op tijd op school
Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen 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. Daarnaast
ervaren kinderen het als vervelend
om de klas in te moeten als de les
al begonnen is.

Kerstviering
Donderdag 19 december is onze
jaarlijkse Kerstviering. De kinderen zijn deze dag om 12:00 uur
uit en worden van 17:00—18:30
uur weer op school verwacht.
Meer informatie volgt.
Vrijdag 20 december begint om
12:00 uur de vakantie.

Kerstinstuif
Sportvereniging O.K .K heeft in de
kerstvakantie op 30 december
een kerstinstuif. Op deze dag kan
iedereen kennis maken met alle
facetten van het turnen tijdens de
kerstinstuif,
Deze dag is ook toegankelijk voor
niet leden en is geheel gratis, dus
neem gerust een vriendinnetje of
vriendje mee. We hebben de dag
als volgt ingedeeld:
vanaf 13.00u tot 14.30u is het
voor de jeugd vanaf 6 t/m 9 jaar,
vanaf 14.30u tot 16.00u is het
voor 10 jaar en ouder. Iedereen is
welkom in de gymzaal aan de
Marsdiepstraat.

