Agenda

• Woensdag 4 november
Trefbaltoernooi
• Woensdag 11 november
Sint Maartenviering
• Dinsdag 17 november
OR vergadering
• Maandag 23 november
MR vergadering online
• Vrijdag 4 december
Sinterklaasviering
• Donderdag 17 december
Kerstviering
• Vrijdag 18 december
12:00 uur uit i.v.m. kerstvakantie

Vakanties en
Vrije dagen
2020-2021
Studiedag
9-11-2020
Kerstvakantie
19-12-2020 t/m
3-1-2021
Voorjaarsvakantie
20-2-2021 t/m 28-2-2021
Studiedag 5-3-2021
Goede Vrijdag en Pasen
2-4-2021 t/m 5-4-2021
Studiedag 6-4-2021
Meivakantie
24-4-2021 t/m 9-5-2021
Hemelvaart
13-5-2021 t/m 14-5-2021
Pinksteren
24-5-2021
Studiedag 25-6-2021
Zomervakantie
10-7-2021 t/m 22-8-2021
Vrijdag 18 december 2020 en
vrijdag 9 juli 2021 zijn de kinderen om 12:00 uur uit.

Ventilatiesysteem
Het ventilatiesysteem in de
school voldoet aan de eisen die
het RIVM stelt bij het verspreiden van het Coronavirus.
In de bijlage bij deze FIEP leest
u er meer over.

Nieuwsbrief van ICBS De Trimaran

oktober 2020

Belangrijke
afspraken

Verlof juf Sigrid en juf Marleen
Dit schooljaar zijn er twee
juffen die een kindje verwachten. Juf Sigrid verwacht
rond Sinterklaas haar kindje
en gaat op 31 oktober met
verlof. Zij zal half maart weer
terugkeren. Juf Marleen verwacht haar kindje begin
januari en zal op 10
december met verlof gaan.
Zij zal na de meivakantie
weer terugkeren.

De volgende afspraken willen wij
graag onder de aandacht brengen.
•

•

Talentenmiddagen

•

Ook dit jaar vinden er weer talentenmiddagen plaats. De eerste
middagen zijn op 27 oktober, 3 en 10 november. De kinderen
maken kennis met verschillende talenten, van koken tot
armbandjes maken, van fotografie tot drama. De lessen worden
verzorgd door de leerkrachten die hun eigen talent hebben
uitgekozen. Wie weet dat de kinderen deze talenten ook in
zichzelf herkennen!

•

Wie komt onze MR
versterken?
Wie heeft er interesse om onze Medezeggenschapsraad (MR)
te versterken?
In de oudergeleding van onze MR is een vacature ontstaan.
Graag willen we u uitnodigen zich hiervoor verkiesbaar te
stellen. U kunt zich aanmelden bij meester Maarten-Jan
leerkracht groep 8, voorzitter van de MR. Zijn e-mailadres is
maartenjanstam@sarkon.nl

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?
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 gemaakt hebben,
dan horen we dat graag om
afspraken te maken.

Op ons
schoolplein

Wat doet de MR?
Ouders en leerkrachten in de MR hebben inspraak in ons beleid
en onze organisatie. De MR denkt mee, overlegt en adviseert
de directie (on)gevraagd over allerhande onderwerpen. U kunt
daarbij denken aan communicatie, personeelsbezetting,
scholing leerkrachten, groepsindeling e.d. Bij belangrijke
beslissingen heeft de MR instemmingsrecht. In onze Medezeggenschapsraad hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting.
Zij komen zo’n zes keer per jaar bijeen met de directie.
Wie zoeken we? Iemand die interesse heeft om met ons mee te
willen denken.

Speelmateriaal

Voor het bovenspeelplein zijn er weer leuke materialen aangeschaft
waar de kinderen mee kunnen spelen, zoals mini-skateboardjes,
springtouwen, een dartbord en nog veel meer. Veel speelplezier! Heeft u thuis nog speelmateriaal
dat niet gebruikt wordt? De kinderen spelen er graag mee!

