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13 maart 2019

Agenda

Kamperen

15 maart
18 maart
8 -12 april
18 april
19 april t/m 5 mei

Stakingsdag
Studiedag
Kampweek
Paasviering
Meivakantie

Pleinkanjers:
De pleinkanjer van deze week.
Oranje:
Orkest:
Olifanten:

Hatice
Meaghan, Esmay, Max, Louis, Noa
Petra, Thom, Samantha

Stakingsdag 15 maart 2019
A.s. vrijdag 15 maart is de landelijke onderwijsstaking
Leraren in het hele land leggen voor 1 dag het werk
neer en komen samen in op het Malieveld in Den Haag
Personeel van de Trapeze doet ook mee aan de actie.
De Trapeze is op die dag gesloten.

Over een paar weken is het zover, het schoolkamp van
de Trapeze!
Alle groepen, behalve de Clowns, Rood, Blauw en Paars,
gaan in de week van 8 t/m 12 april 2 dagen op kamp.
Er wordt overnacht in het gebouw van Scouting Radbout in
Santpoort.
De leiding is inmiddels druk aan het werk om een mooi
programma voor die week in elkaar te zetten.
Juf Judith en meester Arjen zijn de hele week als vaste
begeleiding aanwezig, voor de desbetreffende groepen
wordt voor vervanging gezorgd.
De indeling is als volgt:
Ma 8 - di 9 april:
Di 9 – wo 10 april:
Wo 10 – do 11 april:
Do 11 – vrij 12 april:

Groen en Geel
Oranje en Leeuwen
Tijgers en de Olifanten
Orkest en de Acrobaten

Alle leerlingen hebben inmiddels een brief gekregen met
alle informatie.

Studiedag
A.s. maandag 18 maart hebben de kinderen vrij.
Alle leerkrachten zijn op school om met elkaar te werken
oktober
2015 van het onderwijs op de Trapeze.
aan
de kwaliteit

Geen oefening, wel alarm
Vanmorgen werden we opgeschrikt door het afgaan
van het brandalarm in het hoofdgebouw.
Alle leerlingen en personeel stonden in een mum van tijd
buiten op het schoolplein.
Na controle van het gebouw kon
iedereen weer terug naar de lokalen.
Een defecte waterkoker bleek de
boosdoener te zijn.
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