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Agenda 
14 november Schoolbasketbaltoernooi (jongens) 

19 november Groepsbespreking Rood (leerlingen vrij) 

20 november Groepsbespreking Blauw (leerlingen vrij) 

21 november Schoolbasketbaltoernooi (meisjes) 

22 november Groepsbespreking Paars (leerlingen vrij) 

26-27 november Adviesgesprekken schoolverlaters 

 

 

Pleinkanjers: 
 

Orkest: Max 

Olifanten: Thom, Sandro, Marwa, Julius, 

Esmay    

Leeuwen: Tim, Yessin, Kerem, Jermano, 

Yasmine 

Rood: Raaf 

    

Ouderbijdrage 
Begin oktober heeft u de factuur voor de ouderbijdrage 

ontvangen. 

De voorbereidingen voor de diverse activiteiten in de komende 

maanden zijn reeds begonnen. Voor deze activiteiten zijn we 

echter afhankelijk van de ouderbijdrage.  

Een groot aantal ouders heeft deze bijdrage reeds betaald, 

waarvoor hartelijk dank. 

Voor diegene die dit nog niet heeft gedaan vragen we dit zo 

spoedig mogelijk te voldoen.  

 

Basketbaltoernooi  
Op woensdag 14 november doen onze jongens mee aan het 

schoolbasketbaltoernooi. Op woensdag 21 november zijn 

de meisjes aan de beurt. 

Op beide dagen worden de wedstrijden van 15.00 tot 17.00 uur 

gespeeld in de OG hal in Haarlem –Noord.  

De kinderen die aan het toernooi meedoen, krijgen hier nog 

aparte informatie over. Natuurlijk is het leuk als ouders, familie 

of vriendjes/ vriendinnetjes vanaf de tribune komen kijken en 

aanmoedigen. 

 

 

 
 

Welkom 
Vorige week zijn er 4 nieuwe leerlingen gestart op de 

Trapeze.  

Bij de Clowns zijn dit Zoëy en Giovanni, de 

Olifanten hebben uitbreiding gekregen van 

Fokko en in groep Groen is Fenna erbij 

gekomen. 

Hartelijk welkom allemaal en we hopen dat 

jullie je snel helemaal thuis zullen voelen op 

de Trapeze!  

 

Schoolfruit 
Ook dit jaar doet De Trapeze mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma.  

Vanaf 12 november t/m 19 april krijgen de 

leerlingen op school op drie vaste dagen 

(woensdag, donderdag en vrijdag) in de week 

een portie groente of fruit. Ook zijn er lessen 

over groente, fruit en gezonde voeding. Zo 

krijgen de leerlingen een gezond voorbeeld. 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen 

spelenderwijs verschillende soorten groenten 

en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar 

ook leuk!.  

Kijk op www.euschoolfruit.nl voor meer informatie en tips. 

 

 

Tevredenheidspeiling 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons 

onderwijs is voor ons erg belangrijk.  

Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over dat 

wat  u belangrijk en plezierig vindt aan onze school, èn op welke 

punten verbetering plaats zou moeten vinden, wordt er een 

tevredenheidspeiling gehouden. 

U heeft hier inmiddels informatie over ontvangen. 

Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel 

mogelijk ouders meedoen aan het onderzoek. 
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