
 WIJzer week 13 
 (maandag 28 maart  t/m vrijdag 1 april 2022) 

 Belangrijke data 
 Woensdag 30 maart  Vergadering SOK 
 Donderdag 31 maart  Vergadering MR 

 Jarigen 
 Maandag 28 maart  Salma Bardai (unit 4) 
 Dinsdag 29 maart  Juf Liesbeth 
 Woensdag 30 maart  Laura Suliman (unit 2) 
 Zaterdag 2 april  Mohammed Albasha (unit 4) 

 Jason Bakhuisen (unit 3) 
 Jasmin El Abadi (unit 4) 
 Gabriëlla Makrakis (unit 4) 
 Silai Othman (unit 4) 

 Kinderen vanuit Oekraïne 

 Heeft u al kennis gemaakt met Kostiantyn, Stefaniia, Anna of Yeva? 
 De kinderen spelen al lekker bij ons op het plein en wonen in de 
 ruimtes van de Pauluskerk. 
 Het is nog wel spannend voor ze. We hebben een deel van het hek 
 weggehaald zodat zij makkelijker van het kerkplein naar ons plein 
 kunnen om samen met ons te kunnen spelen. 
 De gemeente IJsselstein is druk bezig met het in orde maken van de 
 papieren zodat wij de kinderen op school kunnen inschrijven. 

 Op de locatie van De Wenteltrap zijn de eerste 6 kinderen opgevangen. 

 GMR leden gezocht 

 De GMR zoekt per 1 augustus 2022 versterking: nieuwe leden voor de personeels- en 
 oudergeleding.  Zes keer per jaar komt de GMR bijeen om samen met Cornelie Kool, 
 bestuurder van Trinamiek, diverse onderwerpen zoals de reisgids, de begroting en de inzet 
 van NPO-gelden te bespreken. 
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 De GMR heeft op veel onderwerpen advies- of instemmingsrecht. Daardoor is de GMR een 
 belangrijke gesprekspartner voor het bestuur. 
 Als GMR-lid kun je het verschil maken voor de leerlingen en de medewerkers van Trinamiek. 
 Bovendien leer je veel over wat er binnen Trinamiek speelt, je leert meer mensen kennen en 
 je werkt op een plezierige manier samen met andere medewerkers en ouders. De GMR heeft 
 een secretaris die ondersteuning biedt bij o.a. het maken van de agenda en het verslag. 

 Wall of Fame 

 Onze topper van de week! 
 Door de flexibiliteit en enorme inzet van juf Miranda konden de 
 kinderen van groep 3 woensdag t/m vrijdag gewoon naar school 
 komen. Juf Larissa moest thuis blijven omdat zij corona heeft. 
 Dank je wel Miranda! 

 Team Kindcentrum WIJ. 
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