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7 maart t/m 13 maart 2019

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G

Belangrijke data:

Maart
7
7
8
8
8
8
10
11
12
13

Louis van Diete
Fenna van Woudenberg
Sjors Epping
Benno Klever
Carice Maessen
Tess Schuijl
Anne Kamminga
Floor Augustinus
Luana Harmsen
Stan de Rover

donderdag 7 maart

Meester Jan in groep 8

vrijdag 8 maart:

Meester Jan in groep 8

maandag 11 maart:

Juffrouw Xandra in groep 5B
Vergadering Ouderraad

woensdag 13 maart

Martijn afwezig. Tweedaagse directieberaad
Juffrouw Henriette in groep 1/2C

donderdag 14 maart

Martijn afwezig. Tweedaagse directieberaad

7
7
4B
5A
5A
5B
3B
3A
7
5A

Mededelingen.
❖ Foto’s Carnaval op de site
Tijdens de carnavalsviering van 22 februari zijn er foto’s genomen door het fototeam.
Deze staan weer op de website van de school. Klik hier Fototeam bedankt!!!!
Gebruikersnaam: gast
Wachtwoord: Begin-1

❖ Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Trinamiek.
Om de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad een daadkrachtig orgaan te kunnen
laten zijn, is onlangs besloten de GMR te verkleinen tot acht personen. De GMR zoekt
daarom vier ouders en vier personeelsleden die zich voor de vernieuwde GMR kandidaat
willen stellen. De nieuwe GMR start met ingang van het schooljaar 2019/2020. Deze
kandidaten hoeven niet afkomstig te zijn uit de MR van de school. Iedere ouder of
personeelslid die voldoet aan het profiel kan zich kandidaat stellen. Een gedreven
medezeggenschapsraad die de juiste vragen stelt en kritisch durft te zijn kan stichting
Trinamiek helpen haar doelen te verwezenlijken.
Klik hier voor de vacaturetekst
❖ Ouder tevredenheidsonderzoek 2019
In de loop van volgende week ontvangt u via ons administratieprogramma ParnasSys de
uitnodiging om een tevredenheidspeiling in te vullen. Uw inbreng gebruiken we voor
verdere ontwikkelingen binnen onze school en voor ontwikkelingen binnen onze stichting
Trinamiek. De peiling is stichtingsbreed opgesteld aan de hand van de drie kernthema's
van Trinamiek: boeiend onderwijs, pedagogisch tact en samen. In deze periode neemt
elke Trinamiekschool deze tevredenheidspeiling af.
Oproepjes.
Na alle feesten en vieringen blijven er
regelmatig borden en/of schalen staan waarop
de lekkerste gerechten hebben gelegen. Niet
alle ouders/kinderen denken eraan om de
gebruikte borden na afloop van bijvoorbeeld
kerst en carnaval mee terug te nemen. Het is
ondertussen een bonte verzameling geworden.
Ze staan de komende dagen op het karretje in
de bieb. Graag even ophalen en meenemen!
Anders schenken we ze aan de kringloopwinkel.
Beste ouders/verzorgers,
Op 19-21 maart gaan wij (Jana en Luisa uit groep 8) koekjes verkopen voor het goede
doel. We staan van 08:00 tot 08:40 op het kleuterplein of in de aula. Als we in aula staan
gaan de schooldeuren eerder open voor mensen die koekjes willen
kopen. Ook kan u een vrije donatie doen. Dit houdt in, dat u niets
koopt maar wel geld aan het goede doel geeft. Het doel is Stichting
Dierenlot.
Stichting Dierenlot zet zich in voor het redden van dieren en nieuwe
baasjes zoeken voor zwerfdieren. Ook redden ze zeedieren van al het
plastic afval in de zee. Je kan koekjes en cakejes kopen en misschien
ook wel een lekker bakje koffie of thee. We hopen dat jullie veel
komen kopen en doneren. Hopelijk tot 19-21 maart. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Jana en Luisa uit groep 8.

