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Agenda
21 november
22 november
26-27 november
4 december
5 december
6 december

20 november 2018
17 juli 2017

Schoolbasketbaltoernooi (meisjes)
Groepsbespreking Paars (leerlingen vrij)
Adviesgesprekken schoolverlaters
Filmmiddag
Sint Nicolaas
leerlingen om 9.30 uur op school

Pleinkanjers:
Orkest:
Olifanten:
Geel:
Leeuwen:
Groen:

Meaghan, Fatema
Maybritt, Petra, Samantha,Thijs
Bram, Jaimy
Vince, Tom
Keano

Ridder Rudolf
Gistermiddag was er voor het Orkest en de Acrobaten op
school de leuke voorstelling “Ridder Rudolf.
Het was een spannend verhaal over dapper zijn, en de kinderen
hebben een beetje geholpen zodat Rudolph de draak kon
verslaan! Daarna werden ze tot ridder geslagen... wat een leuke
voorstelling was het! We hebben genoten!

Basketbaltoernooi
Op woensdag 14 november vertrokken we om 14.15 uur met
elkaar op de fiets naar de OG hal. Mike ging met meester Menno
in de auto. Vandaag deden de jongens van onze school mee
aan het schoolbasketbaltoernooi. Nadat ze zich gauw hadden
omgekleed gingen we de sporthal in. Het was er al lekker druk
met basketballende jongens. Gelukkig konden onze mannen
ook nog even oefenen met doelen, passen en dribbelen. Maar
om 15.00 uur begon de 1e wedstrijd. We moesten tegen een
andere SBO school (de van Gilseschool).. In de eerste minuten
waren we nog wel wat zenuwachtig en liep het nog niet zo. De
van Gilseschool had een paar lange basketballers en die
scoorden erg makkelijk. Gelukkig konden wij ook 1x scoren een doelpunt van Deanand, helaas gingen andere
doelpogingen net naast. We verloren deze wedstrijd. We
konden even bijkomen in de kantine, want onze 2e wedstrijd was
pas om 15.45 uur. We speelden tegen de St. Bavo. We werden
goed begeleid door meester Menno en aangemoedigd door
heel veel ouders. Wat waren we goed op dreef. Het begon al
met een schitterend afstandsschot van Sam, toen werd het
gelijk en daarna scoorden wij door goed spel van Mike, Joris
en Stein en knappe dribbels van Tim nog 2x en werd de
eindstand 3:1. Gewonnen, KNAP, hoor! De 3 e wedstrijd
speelden we vaak lange ballen die steeds werden onderschept
door de tegenpartij en daardoor lieten we een beetje het hoofd
hangen. We verloren deze wedstrijd van de Zonnewijzer en
moesten zonder pauze gelijk onze 4e en laatste wedstrijd spelen
tegen Ter Cleeff. Het was jammer dat de scheidsrechters niet
wisten dat de bal bij schoolbasketbal niet uit de handen mocht
worden gepakt, want daardoor werd het een beetje een
vechtwedstrijd en lukte het niet meer om goed samen te blijven
werken. Meester Menno en ik hebben toch een fijne middag
gehad en genoten van onze Trapeze mannen. Sam,

Deanand, Joris, Tim, Stein en Mike!

Corrie ten Boom huis

Wil je de meisjes van onze school zien spelen, kom dan
woensdag 21 november om 15.00 uur naar de OGhal.

Vorige week zijn de groepen rood en paars op bezoek
geweest bij het Corrie ten Boom huis
Toen we binnen kwamen gingen we met zijn allen wachten op
groep rood. Toen gingen we een film kijken over Corrie ten
Boom en daarna gingen we wat drinken met een soesje. Daarna
gingen we naar de woonkamer van Corrie. Toen ging het alarm
af en moesten we met zijn allen de trap op en in de schuilplaats
zijn, binnen 1 minuut. Als ze in de oorlog hun tijd hadden
verbeterd dan kregen ze ook een soesje. De vader van Corrie
was in het huis geboren en Corrie zelf in Amsterdam. Corrie is
in 60 landen geweest om haar verhaal te vertellen en ze heeft
30 jaar gereisd. Op haar
91ste verjaardag ging ze
dood.
Door Rinny, groep Paars

Uit de ouderraad
Hulp gevraagd van ouders!!
De ouderraad zoekt hulp bij het inpakken van cadeautjes voor
het Sinterklaasfeest.
Op donderdag 29 november
vanaf 8.30 uur gaan we aan de
slag. Natuurlijk met een gezellig
kopje koffie, zoetigheid en
inpakmuziek.

Afscheid José Poel

Sint Nicolaas

Onlangs heeft het team afscheid genomen van juf José.

De voorbereiding voor het Sint Nicolaasfeest zijn in volle
gang.

José Poel is jarenlang werkzaam geweest bij ons op de Trapeze
In die jaren heeft ze veel betekend voor de school en de
leerlingen.
Onder haar leiding zijn veel initiatieven geboren en is er
gebouwd aan verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van
de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Voor veel kinderen en ouders gold juf José als een
vertrouwenspersoon en zij wist velen met goede raad te
ondersteunen.
Vanaf januari werkte juf José niet meer op de Trapeze, vandaar
dat het afscheid in kleine kring heeft plaats gevonden.
We wensen José Poel heel veel succes in haar verdere werk
als gedragsspecialist.

Centrum Jeugd & Gezin
Kennemerland
‘Samen sterk in opgroeien en opvoeden!’
Soms heb je als ouder wel eens vragen over opvoeding of
gewoon behoefte aan wat ondersteuning voor je gezin. Als je
merkt dat jouw zoon of dochter nog niet zelfstandig zijn/haar
kleren aan kan doen en op school dit al wel kan? Of teveel
achter de tv zit en niet te motiveren is tot andere activiteiten?
Of je kind kan geen aansluiting vinden met vriendjes of
vriendinnetjes. Herkenbaar?
Veel mensen vragen als eerste advies aan familie of vrienden.
Maar je kunt je vragen ook stellen aan een coach van het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG), onderdeel van de gemeente
Haarlem.
Het CJG biedt hulp aan ouders, kinderen en jongeren die
graag advies of ondersteuning zouden willen krijgen van een
opvoedprofessional. Het CJG kan je helpen met uiteenlopende
vragen over opvoeding en ontwikkeling binnen het gezin.
Soms kan het alleen al helpen dat iemand even met je mee
kijkt, maar langere ondersteuning is ook mogelijk. Deze
ondersteuning is kosteloos.
Het CJG werkt samen met school, de GGD, het sociaal
wijkteam, huisartsen, en zorg- en welzijnsorganisaties op het
gebied van jeugd. Ook aan De Trapeze zijn 2 CJG coaches
verbonden.
Hoe kom je in contact met het CJG?
•

Via de interne begeleiders van De Trapeze

•

Via het Informatie & Adviesteam van het CJG.
Website: www.cjghaarlem.nl

De school is inmiddels feestelijk versierd voor het bezoek van
de Goedheiligman.
In de bovenbouwgroepen zijn de lootjes
getrokken. Op maandag 3 december
moeten de surprises op school
ingeleverd worden.
Veel succes bij het maken van de
surprise en het gedicht.!!
Op woensdag 5 december heten we Sint
Nicolaas van harte welkom op de
Trapeze.
Op donderdag 6 december mogen de
kinderen een uurtje later op school
komen.

Tevredenheidspeiling
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons
onderwijs is voor ons erg belangrijk.
Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel
mogelijk ouders meedoen aan het onderzoek.
Daarom willen we u dringend verzoeken gehoor te geven aan
de uitnodiging die u via E-mail heeft ontvangen.

