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Jaarkalender
zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart
maandag 4 maart
vrijdag 22 maart
maandag 25 maart t/m woensdag 27 maart
donderdag 8 maart

krokusvakantie
studiedag, alle kinderen vrij
rapport mee groep 3 t/m 8
rapportgesprekken groep 3 t/m
peuterinloop in de groepen 1 en 2
Nieuwsbrief 8

Verjaardagen t/m maart 2019
13 Tjoen Wai 6/7
20 Isa 1
21 Silke 8
23 Suus 8

24 Nick 2
25 Iwan 4/5
25 Davy 3
27 Gijs 3

Nieuwe leerlingen in groep 1
Hoera! Pim komt groep 1 versterken !
Max en Lucy komen na de vakantie ook !
Bij elkaar zijn wij een vrolijke, gezellige groep 1

Nieuwe vloeren voor de groepen 3, 4/5 en 6/7
In de voorjaarsvakantie worden er nieuwe vloeren gelegd in de groepen
3, 4/5 en 6/7. De huidige vloerbedekking wordt vervangen door
linoleum. De vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie moet alles uit de
klassen gehaald worden en op de gang gezet. Het kan zijn dat u nog een
oproep krijgt om hier even bij te helpen, maar misschien hebben ze ook
wel genoeg hebben aan de spierballen van de kinderen in de groep.

Voorstellen meester Tom
Even voorstellen: Mijn naam is Tom Valk en vanaf dinsdag 5 maart ga ik werken in groep 8.
Ik ben 40 jaar en sta ongeveer 15 jaar voor de klas. Ik heb veel zin om hier te beginnen.
Toen ik de vacature zag, dacht ik, dit is een mooie uitdaging en na een gesprek werd ik
gelukkig aangenomen. Nu ga ik mijn best doen om de school zo snel mogelijk te leren
kennen. Wellicht komen we elkaar binnenkort wel tegen op school.
Met vriendelijk groet,
Meester Tom

Carnaval valt in de voorjaarsvakantie
Carnaval valt dit jaar een beetje ongelukkig. Precies in de voorjaarsvakantie en daarna
hebben we een studiedag. Om Carnaval te gaan vieren terwijl het nog geen Carnaval is,
vonden we een beetje vreemd. We gaan dus samen met de ouderraad iets heel moois
verzinnen, waarbij we dit schooljaar echt allemaal in onze verkleedkleding naar school
kunnen gaan. Dat willen we namelijk niet missen.

Kom jij de vernieuwde medezeggenschapsraad van Trinamiek versterken?
Trinamiek, de stichting waarvan de school van uw kind(eren) deel uitmaakt,
heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In dit
overlegorgaan kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten
over het beleid dat door het college van bestuur van Trinamiek wordt
voorgesteld. Om de GMR een daadkrachtig orgaan te kunnen laten zijn, is
onlangs besloten de raad te verkleinen van 25 naar 8 personen.
Met ingang van schooljaar 2019-2020 zoekt de nieuwe GMR minimaal vier ouders en
vier personeelsleden
Taken van de GMR De GMR heeft instemmingsrecht en/of adviesrecht bij een groot aantal
onderwerpen die gemeenschappelijk en daarmee schooloverstijgend zijn. Denk hierbij aan:
●
●
●
●
●

het strategisch beleidsplan;
de kwaliteit van bijvoorbeeld onderwijs en huisvesting;
het integraal personeelsbeleid;
het formatieplan (inzet van het personeel binnen de stichting);
het financiële beleid. De GMR heeft hiervoor nauw overleg
met het college van bestuur van Trinamiek.

Wat verwachten we? We verwachten dat kandidaten bereid zijn voor een periode van (in
principe) drie jaar zitting te nemen in de GMR. Van belang voor goede uitvoering van de taak
is het hebben van (enige) bestuurlijke ervaring en organisatiesensitiviteit. Verder verwachten
we dat een GMR-lid:
● enthousiast en gedreven is;
● bereid is tot samenwerking;
● goed kan luisteren en de juiste vragen stelt;
● voor zijn/haar mening durft uit te komen;
● tijd wil steken in voorbereiden, vergaderen, onderzoek en scholing (ongeveer 80 uur op
jaarbasis)
● Enige kennis heeft van of ervaring met minimaal een van de kernonderwerpen: onderwijs,
personeel, financiën en communicatie.
Ouders en personeelsleden die zich kandidaat willen stellen, kunnen zich tot 17 maart met een
korte motivatie per e-mail aanmelden bij GMR-secretaris Sandra Jansen:

sandra.jansen@trinamiek.nl. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een selectiegesprek met een
afvaardiging van de GMR. De raad wordt daarna gekozen door de medezeggenschapsraden van
de 25 aangesloten scholen.
Heb je behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met
GMR-voorzitter Jan de Boer: jan@janenliseth.nl of Trinamiek-medewerker Pascale
Lucassen: pascale.lucassen@trinamiek.nl.

Leuke en leerzame uitjes voor in de voorjaarsvakantie
● Museum Speelklok staat t/m 3 maart in het teken van muzikale robots. Aanrader!
Vanuit de hele wereld zijn de oudste en nieuwste
muziekrobots in Museum Speelklok samengekomen
om voor jou én met jou te spelen. In Robots love
Music kom je erachter hoe een muziekrobot de
levende muzikant imiteert om muziek te kunnen
maken. Kunnen ze net zo denken en bewegen als een
mens? En kunnen ze jou kippenvel bezorgen? Ontdek
het in de tentoonstelling Robots love Music!

● Reserveer vast voor de leukste kindervoorstellingen in de voorjaarsvakantie!
Lente-Uitjes zijn de leukste theatervoorstellingen voor
kinderen al vanaf 1,5 jaar! Maak van de voorjaarsvakantie een groot feest met de beste voorstellingen in
theaters in en om Utrecht én veel extra activiteiten.
Klik op http://jeugdtheaterindevakantie.nl/lente-uitjes
voor het overzicht van alle voorstellingen van de
Lente-Uitjes van 2019!

● De Dom organiseert speciale
kinderrondleidingen! Leuk en spannend
De Domtoren organiseert regelmatig speciale
themarondleidingen voor kinderen. Leer hoe je klokken
luidt of ga mee op een reis door de tijd met Jan de
Bouwknecht. Alle kinderrondleidingen zijn geschikt
voor het hele gezin en in het bijzonder voor kinderen
van 5-10 jaar oud.

● Voor jonge paardenfans is er iedere week de Guppenclub. Leer al spelend omgaan
met pony's!
Stal van Brenk organiseert iedere week de
"Guppenclub". Kinderen mogen dan een pony
borstelen, wandelen met een pony en kleine
wandelritjes op een pony maken. De Guppenclub wordt
begeleid door een instructrice van Stal van Brenk. Wel
is het de bedoeling dat ook de ouders van de kinderen
af en toe een handje helpen. De les duurt ongeveer
een half uur. Een leuke activiteit voor alle
paardenliefhebbers!
De club vindt om de week plaats op donderdag en op
vrijdag. In de even weken zal de Guppenclub op donderdag om 15:30 uur zijn en in de
oneven weken op vrijdag om 15:30 uur. De guppenclub vindt plaats in een binnenrijbaan en
is dus ook in de winter toegankelijk. Stal van Brenk, Voordorpsedijk 29, 3737 BL Groenekan
●

Leer in de vakantie tijdens de Skateweek in Skatepark Utrecht de gaafste
trucjes!

Zin in een stoer uitje tijdens de
krokusvakantie? Dan is de Skateweek
echt iets voor jou. Iedere dag kan je in
Skatepark Utrecht terecht om coole tricks
te leren. Tijdens de Skateweek krijg je
iedere ochtend skateboardles van de
leraren van Skate Days. Je wordt
ingedeeld in groepjes van hetzelfde
niveau zodat het voor iedereen leuk is om
mee te doen. Ook als je nog geen
ervaring hebt is de Skateweek dus
fantastisch!
De Skateweek vindt plaats voordat het skatepark open gaat, zodat je samen met je
skate-meester of skate-juf ongestoord aan de slag kan gaan. Heb je nog geen eigen
skateboard? Geen probleem! Er zijn genoeg skateboards en beschermingsmaterialen
aanwezig om te lenen. Uiteraard is er tussendoor voor iedereen genoeg eten en drinken
aanwezig. Goed om te weten: je mag zelf kiezen welke dagen je van de krokusvakantie mee
wilt doen! Van maandag 25 februari t/m zondag 3 maart kan je iedere dag in Skatepark
Utrecht terecht om coole tricks te leren. De meeste kids doen gemiddeld 3 dagen mee. De
Skateweek is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Skate Days Skatepark Utrecht, Koningin Wilhelminalaan 4, 3527 LD Utrecht
https://www.skatedays.nl/skateweek
Tip! Vergeet niet om je vooraf online aan te melden.

● In de voorjaarsvakantie is er van alles te doen in het Nationaal Militair Museum in
Soest! Kom je het ontdekken?
Altijd al de cockpit van een vliegtuig van binnen
willen zien of zelf een minitank willen besturen?
Dat kan tijdens de voorjaarsvakantie in het
Nationaal Militair Museum!
Stap van 16 februari t/m zondag 3 maart achter
het stuur van de M3A1 halftrack, Landrover,
Pantserrupsvoertuig, het vliegtuig de Fokker F-27
troopship of in het lanceervoertuig met de 'Honest
John' raket. Ook stoer, bestuur zelf een minitank en rijd over het speciale tankparcours!
Verder worden er iedere dag diverse workshops aangeboden: bouw zelf een vliegtank of
maak je eigen buskruit. Nog energie over? Leef je dan buiten uit op de stormbaan van wel
500 meter! Kom je op zondag? Dan kan je meedoen met de bijzondere belevenistour 'De
Klas van '45'.
Naast deze activiteiten zijn er onder andere 6 themaruimtes waar het verhaal van de
krijgsmacht wordt verteld. Ontdek de mensen achter de krijgsmacht in deze persoonlijke
portretten. Natuurlijk ga je ook langs bij Xplore, een aparte ruimte in het Arsenaal waar je
zelf aan de slag kunt!

● Vechtsport evenement
Donderdag 26 februari van 10:00-12:00 uur kan je kennismaken
met verschillende vechtsporten. Meedoen kost € 1,50 en je hoeft
je niet vooraf aan te melden.

Fijne vakantie!!
Tot dinsdag 5 maart.

