Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran

Agenda
Maandag 29 juni
Rapport mee
Donderdag 2 juli
Musicalavond groep 8
Vrijdag 3 juli
Laatste schooldag, 12:00 uur uit.
4 juli t/m 16 augustus
Zomervakantie
17 augustus
Eerste schooldag

MR
Na negen jaar heeft Ruud Peters afscheid genomen van de
Medezeggenschapsraad (MR).
Ook Raymond den Haan nam
afscheid. Hij heeft drie jaar
zitting gehad in de MR. We
bedanken hen voor hun inzet!
Bij de laatste vergadering van
dit schooljaar sloten er drie
geïnteresseerde ouders aan
voor de Medezeggenschapsraad. Na de vakantie informeren wij u over de nieuwe samenstelling van de MR.

OR
Ook bij de Ouderraad nemen
we afscheid van een aantal
ouders. We bedanken Esther
Versteeg, Irma Schellekens,
Wendy Keizer en Sabrina Peereboom voor al hun hulp en
ondersteuning bij vieringen en
festiviteiten in de afgelopen
jaren. Ook Sandra Boerstra en
Esther Pol bedanken wij voor
hun inzet. Zij draaiden het afgelopen jaar mee met de OR,
maar nemen helaas afscheid
van De Trimaran.
Voor volgend jaar is de Ouderraad op zoek naar een penningmeester. Interesse? U kunt
dit aangeven bij de directie.

Vrijdag 26 juni 2020

Teamnieuws
teel al werkzaam voor Stichting
Sarkon.
Simone de Bruin-Mosch heeft de
afgelopen twaalf jaar op De Aloysius in Schagen gewerkt. July Entes heeft het afgelopen jaar lesgegeven aan groep 7 en groep 3
op De Spoorbuurt in Anna Paulowna. Charlotte Bakker werkt
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Deze nieuwe collega’s worden
netha en Stefanie, twee zeer
reeds meegenomen in alle voorgewaardeerde collega’s. Beide team van De Trimaran toegeleerkrachten blijven werkzaam voegd worden. Allen zijn momen- bereidingen voor het nieuwe jaar.
Een vruchtbaar jaar op De Trimaran! Ook juf Marleen is in
verwachting. In januari verwachten Marleen en Calvin hun
eerste kindje. Wij feliciteren
hen met dit blijde nieuws en
wensen Marleen een fijne
zwangerschap.

binnen Stichting Sarkon. Agnetha
heeft negen jaar op De Trimaran
gewerkt en zal volgend jaar bij
Kameleon/ Eureka in Julianadorp
lesgeven. Stefanie neemt eveneens na negen jaar afscheid en
gaat in Burgerbrug werken op de
St. Josephschool.

De laatste schooldag
Vrijdag 3 juli is de laatste
schooldag van dit bijzondere
jaar. I.v.m. de maatregelen zal
deze dag er anders uitzien dan
andere jaren. De leerlingen van
groep 8 worden dit jaar al eerder op de ochtend uitgezwaaid
door de andere groepen. Alleen de ouders van groep 8
mogen hierbij aanwezig zijn.

Na het uitzwaaien van groep 8
gaan alle kinderen weer met hun
leerkracht naar het eigen lokaal
waar zij het jaar zullen afsluiten.
Om 12:00 uur zijn de kinderen
uit en begint de zomervakantie.
Ook deze laatste schooldag verwachten we dat de kinderen van
groep 4 t/m 8 zoveel mogelijk
alleen naar huis gaan.

Uit ervaring weten we dat
veel ouders de leerkracht
willen bedanken voor dit
schooljaar. We vragen u dat
dit jaar te doen middels het
schrijven van een kaartje of
het sturen van een e-mail.

Wij wensen u een fijne
vakantie!

Studiedagen en vakanties 2020-2021
Tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn de kinderen op de volgende dagen vrij i.v.m. studiedagen
voor het team:
• Woensdag 9 september 2020
• Maandag 9 november 2020
• Vrijdag 5 maart 2021
• Dinsdag 6 april 2021 (na Pasen)
• Vrijdag 25 juni 2021
De vakanties voor het schooljaar 2020-2021 zijn als volgt:
• Herfstvakantie
11-10-2020 t/m 18-10-2020
• Kerstvakantie
19-12-2020 t/m 03-01-2021
• Voorjaarsvakantie
20-02-2021 t/m 28-02-2021
• Paasweekend
02-04-2021 t/m 05-04-2021
• Meivakantie
24-04-2021 t/m 09-05-2021
• hemelvaart
13-05-2021 t/m 16-05-2021
• 2de Pinksterdag
24-05-2021
• Zomervakantie
10-07-2121 t/m 22-08-2021
Vrijdag 18 december 2020 en vrijdag 9 juli 2021 zijn de kinderen om 12:00 uur uit.
De vakantieregeling wordt in overleg met de MR opgesteld.

