
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 1 
2021-2022 

 

 

Jaarkalender 
Alle kalenderitems voor het hele 
schooljaar kunt u vinden in Parro. 
Dit vindt u bij de tweede button 
onderaan uw scherm. 

 

Medisch bezoek en 
tandarts 

Wij verwachten dat u een bezoek 
van uw kind aan de huisarts of  
tandarts zo veel mogelijk na 
schooltijd of  in vakanties te 
plant. In sommige gevallen is dit 
niet mogelijk. Vanaf  dit school-
jaar kunt u een medisch bezoek 
of  bezoek aan de tandarts via 
Parro melden. Dit wordt dan di-
rect in ons administratiesysteem 
verwerkt. Indien u dit doet, zou u 
de leerkracht hiervan op de hoog-
te willen brengen? 

Indien uw kind ziek is, vragen wij 
u dit altijd telefonisch te  

melden voor 8:30 uur. 
 

Schooljaar 2021-2022 
Volgende week starten we met een nieuw schooljaar. Het team 
van Dik Trom kijkt er naar uit de kinderen en u weer te ontmoe-
ten. Wij wensen iedereen een mooi en succesvol schooljaar toe. 

 

Begin en eind van de dag 

Om 8:15 u gaan de deuren open en wij verwachten dat de kin-
deren om 8:25 u binnen zijn. Op die manier kunnen zij in de klas 
hun dag voorbereiden, spullen klaarleggen en stoel in de kring 
zetten, waardoor om 8:30 u met de les gestart kan worden. 
De lessen duren tot 15:00 u (op woe tot 12:15 u en op vrijdag 
voor groep 1-4 tot 12:00 u). Dat betekent dat uw kind niet direct 
om 15:00 u de school uit zal komen. In de klas dragen de kin-
deren gezamenlijk de verantwoordelijkheid om hun eigen spullen 
en werkplek op te ruimen en netjes te maken. Ook maken de 
kinderen een rij voor het lokaal, voordat zij naar buiten komen. 
Dit neemt enige tijd in beslag. Groep 1 t/m 4 worden door de 
leerkracht naar buiten gebracht. Dit zal in de regel tussen 15:05 u 
en 15:10 u zijn. 
 

Overblijven 

Indien u wenst dat uw kind direct na de vakantie gebruik kan 
maken van de overblijf, verzoeken wij u  
uiterlijk op 20 augustus 2021 het verschuldigde bedrag over te 
maken op rekening: 
Dik Trom Overblijf 
NL 91 INGB 0007 6872 81 
O.v.v. naam en groep van uw kind 
 
• Jaarkaart groep 1 t/m 4:   € 170,- 
• Jaarkaart groep 5 t/m 8:   € 230,- 
• Strippenkaart: € 50,- 



 

 

 

 

Trakteren 
Wij willen benadrukken dat trakte-
ren een gezellige uiting kan zijn 
van jarig zijn en dat dit klein en 
bescheiden kan. Het gaat om de 
viering en het gebaar en niet om 
de hoeveelheid. 

Wij hebben met het team een trak-
teerbeleid samengesteld, welke wij 
bij deze met u delen. Op deze ma-
nier bent u ook op de hoogte en 
wij verzoeken u rekening te hou-
den met onze richtlijnen. Bedankt! 

 

- Een verjaardag is voor een kind 
een feestelijke gebeurtenis en deze 
vieren wij. 

- Ouders stemmen met de leer-
kracht af  wanneer en wat er ge-
trakteerd kan worden.  

- Een gezonde traktatie mag ze-
ker.  

- Een traktatie moet in korte tijd 
uit te delen zijn  

- Een leerling deelt 1 ding uit, geen 
extra cadeautjes.  

- Houd de traktatie klein, het gaat 
om het gebaar.  

- Ouders maken met hun kind zelf  
afspraken of  hij/zij eerst zijn pau-
zehapje opeet of  de traktatie. 

-De leerkracht kan in sommige ge-
vallen bepalen of  een traktatie wel 
of  niet op school genuttigd kan 
worden.  

 

 

 

 

Maatregelen Corona 
Helaas zijn we nog niet af  van de maatregelen omtrent corona. 
Veel maatregelen in school zijn aangepast of  komen te verval-
len. In bijgevoegd document kunt u lezen welke maatregelen 
vanaf  volgende week van kracht zijn. 

Wij hadden gehoopt u als ouder vanaf  het begin van dit 
schooljaar weer in school te kunnen ontvangen. Helaas is dat 
nog niet mogelijk. Wij kunnen de anderhalve meter voor be-
zoekers niet waarborgen. Wij hopen dat de maatregelen spoe-
dig verder versoepeld worden, waardoor wij u weer in de 
school mogen ontvangen. 

 

Voorlopig blijft het halen en brengen op dezelfde wijze gere-
geld zoals vorig schooljaar. Alleen ouders van groep 1-2a, 1-2b 
en 1-2 c lopen met hun kind mee het schoolplein op en bren-
gen hun kind tot de deur. Ook bij het ophalen kunnen de ou-
ders van de kleutergroepen hun kind op het schoolplein op-
wachten. In het document met maatregelen staat beschreven 
waar de kleuterouders hun kind kunnen opwachten. 

 

Ouders van groep 3-8 kunnen hun kind tot het schoolplein 
brengen. Groep 3 wordt door de leerkracht bij het speeltoestel 
opgevangen. Na schooltijd wachten de ouders van groep 3-8 
buiten het schoolplein op hun kind. De kinderen van groep 3 
en 4 worden door de leerkracht naar het schoolplein gebracht.  

 

Schoolgids 
In de bijlage vindt u de nieuwe schoolgids voor dit schooljaar. 
Hierin blikken wij terug op het vorige schooljaar en kijken wij 
ook vooruit. Onze ambities en plannen kunt u hierin nalezen. 
Ook het gymrooster en andere algemene informatie kunt u 
hierin terugvinden. Veel leesplezier gewenst. 

 

Pauzesport 
Vanaf  30 augustus verzorgt Sportser-
vice Haarlemmermeer het gehele 
schooljaar op maandag en donderdag 
pauzeactiviteiten tijdens de overblijf. 
Het belooft een sportief  en gezellig 
schooljaar te worden. 

 

 


