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DONDERDAG 9 JULI IS DE LAATSTE SCHOOLDAG VOOR ONZE LEERLINGEN 

 

 

AFSCHEID MONIC  

In onderstaand schrijven neemt Monic met een persoonlijk woordje afscheid van de 

Trinoom. 

Door de jaren heen hebben we Monic leren kennen als een betrokken en enthousiaste 

leerkracht. 

Monic het gaat je goed, in september in een hopelijk wat “corona luwe ambiance” zullen 

we als team stilstaan bij je vertrek. 

Namens het team, 

Hans 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik niet meer werkzaam zijn op de Trinoom.  

Na 43 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, ga ik met pensioen. De coronatijd, 

nieuwe ontwikkelingen op het o.a. gebied van afstandsonderwijs en zeker ook mijn drie 

kleinkinderen hebben mij het inzicht gegeven dat ik nu ga stoppen.  

Ik heb de eerste helft van mijn schoolloopbaan in Arnhem gewerkt, vanaf 1999 was ik op 

enkele scholen in Wijchen werkzaam vooral als leerkracht, waarvan de laatste zestien 

jaar op de Trinoom. Het directe contact met kinderen en collega’s zal ik zeker gaan 

missen. Ik blijf echter wel actief op diverse gebieden.  

Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen in al die jaren. 

Monic Hermans 

 

PROTOCOL BASISONDERWIJS 

  

Vanuit het bevoegd gezag van Kans en Kleur is met alle directeuren afgesproken het 

nieuwe protocol  basisonderwijs i.v.m. Covid-19 in te laten gaan op 1 augustus a.s. 

In de laatste vakantieweek zal ik u informeren over welke aanpassingen/versoepelingen 

haalbaar zijn voor de Trinoom. 

  

 

 

 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

LAATSTE SCHOOLDAG 

  

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is het uitglijden van de groepen 2 en 4 zonder 

aanwezigheid volwassenen. 

Wij willen u vragen om ook op de laatste schooldag niet het schoolplein en/of 

schoolgebouw te betreden. 

De leerkrachten lopen met de kinderen deze middag mee naar buiten. 

 

 

INLEVEREN TRINOOM T-SHIRT VOOR GROEP 8 EN VOOR KINDEREN DIE 

VERHUIZEN 

 

Denkt u aan het inleveren van het TRINOOM shirt? Deze is in bruikleen en willen we 

volgend jaar graag hergebruiken. 

Het is de bedoeling dat de kinderen die van school gaan hun t-shirt inleveren zodat er 

volgend jaar geruild kan worden van shirt. 

De shirts zijn namelijk van de ouderraad. Alvast hartelijk bedankt! 
 

 

Vakantie-Tip: 

TOCH MEEDOEN AAN DE AVONDVIERDAAGSE? HET KAN! 

Het coronavirus zorgde er voor dat er een streep ging 

door de avondvierdaagse. Maar er is een mogelijkheid 

om toch mee te doen aan de avondvierdaagse: de 

Avond4daagse – Home Edition. En je krijgt nog een 

medaille ook!  

De Avond4daagse – Home Edition is een initiatief van de 

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en wordt mede mogelijk gemaakt door 

eRoutes. Een jaar zonder avondvierdaagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom is er de 

Avond4daagse – Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je 

moet een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis", aldus de 

initiatiefnemers. ,,En je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes.” Natuurlijk 

ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie 

toch ook compleet hebben"  

 

VIER DAGEN WANDELEN Met de Home Edition geeft iedereen in Nederland de 

gelegenheid een eigen avondvierdaagse te lopen. ,,Dus niet in hele grote groepen 

tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je 

gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar 

tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet 

natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te 

lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!" 

Voor meer informatie en aanmelden:   

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

 

 

https://eroutes.com/nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


                                                                                    

 

 

 



                                                                                    

 
 

 
 

 

 


