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Een fijne start

Agenda

Inmiddels zijn we ruim een week geleden gestart aan het nieuwe
schooljaar. Wij hebben de start als erg prettig ervaren en de ervaringen van de kinderen zijn ook goed. De kinderen hebben het
7 september
naar hun zin en hebben hun draai alweer gevonden. Wij gaan
Schoolfotograaf
voor een fijn, plezierig en bovenal gezond schooljaar.
9 september
Ontruimingsoefening
10 en 11 september
Dik Trom heeft een Ouderraad
Studietweedaagse team Dik
Sinds dit schooljaar heeft Dik Trom een officiële Ouderraad.
Trom. Alle kinderen zijn deze daDaar zijn wij heel erg blij mee. De Ouderraad bestaat uit 8 ougen vrij.
ders.
23 september
Start Kinderboekenweek
Chantal Klok (voorzitter); moeder van Lotte groep 3 en Sem
25 september
groep 2.
Mad Science show voor
Isabella Aalbers (secretaris); moeder van Alaya groep 3.
gr 3 t/m 8
Tim Hasenbosch (penningmeester); vader van Jazzlyn groep 6.
Khadija Elghazi; moeder van May groep 2.
Bianca Oorthuis; moeder van Wesley groep 4.
De landelijke start van de KinderMargot Stap; moeder van Vajèn groep 2.
boekenweek is 30 september.
Aangezien wij dan maar 6 schoolNiels van Dijk; vader van Fiene groep 3.
dagen hebben tot aan de vakantie
Bettina Bibiloni; moeder van Rayen groep 4.
om daarmee bezig te zijn, starten
De ouderraad is bereikbaar via : oc@diktromschool.nl
wij een week eerder op 23 september.
De Ouderraad heeft een uitvoerende taak bij activiteiten, denkt
mee bij het organiseren van activiteiten en overlegt 4 maal per
jaar met de school, bestaande uit een leerkracht, de eventmanager en de directie, om de activiteiten voor uw kind in goede banen te leiden.
De ouderraad zal u bij activiteiten ook benaderen voor uw hulp.
Bij deze danken wij de ouderraad bijzonder voor hun enthousiasme en wensen hen een succesvol en plezierig schooljaar toe.

Adviezen RIVM

Even voorstellen

Ik wil u heel erg bedanken dat u
zo serieus met de maatregelen en
adviezen omgaat. Fijn dat u met
ons overlegt of uw kind wel of
niet naar school kan bij bepaalde
klachten en dat u de maatregelen
respecteert. Op deze wijze houden
we de school zo gezond mogelijk.
Dank u wel!

Schoolfotograaf

Op 7 september
is de fotograaf
weer bij ons op
school. Hij maakt
van de kinderen
een portretfoto en er wordt van de
groep een groepsfoto gemaakt.
Vanwege Coronamaatregelen die
de fotograaf hanteert, worden dit
jaar alleen broertjes-zusjes foto’s
gemaakt van de kinderen die op
Dik Trom zitten. Dit gebeurt onder schooltijd. Kinderen die niet
op Dik Trom zitten, kunnen helaas niet op de foto. Dit heeft te
maken met het aantal mensen dat
naar school moet komen en teveel
andere personen in de school. Zowel de fotograaf als het personeel
van Dik Trom ontvangen graag zo
min mogelijk mensen op school.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Hulpouders
Vele ouders van de luizenpluis-commissie zaten in groep 8 en
zijn van school. Onze luizencommissie is nu flink onder bezet.
Zij controleren na iedere vakantie de kinderen van school op
hoofdluis. Wilt u alstublieft onze luizencommissie versterken?
Wij continueren graag de controle in het belang van uw kind.
Vindt u het leuk om samen met de OR
plaats te nemen in de Kerstcommissie? Dat
zouden wij bijzonder waarderen. Ook kunt
u zich aansluiten bij andere activiteiten.
U kunt zich voor de luizen– als kerstcommissie opgeven via oc@diktromschool.nl
Ook kunt u zich aanmelden via dit e-mailadres voor hulp bij
andere activiteiten. Alvast heel erg bedankt en graag tot ziens!

E-mailadressen leerkrachten
U kunt de leerkracht ook bereiken via mail. Het e-mailadres is
als volgt opgebouwd:
Voorletter-punt-achternaam@diktromschool.nl
Voorbeeld: k.vandergeest@diktromschool.nl

