
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 1  
2018-2019 

 

 

Agenda 
 
De kalender heeft u voor de zomer-

vakantie al van ons ontvangen per 
mail. Ook is deze op de website te 
vinden. 

 

14 sept 

Uiterste betaaldatum overblijf-
kaart 

 

18 sept 
19:00 u informatieavond voor alle 
ouders in de groep van uw kind. 

Aansluitend 2 workshops waarvoor 
u zich kunt inschrijven. Informatie 
volgt zsm. 

 

25 sept 

Schoolfotograaf op school 

19:00 u Algemene Ouderavond en 
aansluitend informatiebijeenkomst 

De Vreedzame School. Eindtijd 

21:00 u 
Informatie volgt zsm. 

 

27 en 28 sept 
Studie tweedaagse team. Alle kin-

deren vrij. 

 
 

 

 

Start van het nieuwe schooljaar 
Na een warme en fijne zomervakantie, starten we maandag 3 sep-

tember met het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat 
de kinderen er net zoveel zin in hebben als de 

leerkrachten. 

In deze Tromgeroffel vragen wij uw aandacht voor 
een aantal belangrijke zaken die de start van het 

schooljaar vergemakkelijken. 

Zoon voor juf Milou  
Op 24 juli is juf Milou bevallen van een prachtige zoon, Oscar Bas-
tiaan. Oscar, Milou en haar echtgenoot maken het goed en zijn heel 

gelukkig. Wij wensen Milou en haar man  
samen met Oscar heel veel liefde en ge-

zondheid toe. 

Opknap-
beurt  
In de vakantie zijn we druk bezig geweest de 
school verder op te knappen. Ook nu zijn er 
vele schilderwerkzaamheden uitgevoerd. 

De lokalen en gangen van groep 1/2A, groep 3 en groep 6 zijn ge-
schilderd. Ook  het trappenhuis en op een aantal andere plaatsen in 

school. Het ziet er weer fris uit en we zijn klaar voor de start!  
 

Luizenzakken 
De meeste kinderen hebben hun luizenzak mee naar huis genomen 
om te wassen. Wilt u deze weer mee (laten) nemen op 3 september? 

Is de luizenzak gesneuveld in de vakantie of uw kind heeft er nog 

geen een? U kunt deze bij meester Robert voor €2,- per stuk kopen. 



 

 

 

 

Start van de les 
U zult het ongetwijfeld nog weten 
en toch benoemen wij het voor de 

zekerheid nog even. 

Om 8:15 uur gaat de deur open. U 
kunt dan uw kind(eren) naar de klas 

brengen. Om 8:25 uur klinkt de eer-
ste bel. Dat is voor u het teken dat u 
afscheid neemt van uw kind en het 

lokaal verlaat. Om 8:30 uur klinkt 
de tweede bel. Op dat moment star-
ten de lessen in alle klassen. Wij 

vragen u om op tijd naar school te 
komen, zodat de lessen op tijd kun-

nen starten. U zult begrijpen dat te 
laat komen storend is voor zowel de 
kinderen als de leerkracht. Bedankt 

voor uw medewerking. 

 

Schoolfotograaf 
Dinsdag 25 september bezoekt de 
fotograaf ons 

weer en zal 
van alle kin-
deren weer 

leuke foto’s 
maken. Dit zal 
in de ochtend 

gebeuren. Wij 
zoeken 2 ouders die het leuk vinden 

deze ochtend hierbij aanwezig te zijn 
om de fotograaf te assisteren. Dat zal 
bestaan uit de groepen een seintje 

geven dat zij aan de beurt zijn, de 
leerlinglijsten aftekenen wie gefo-
tografeerd is, koffie en thee verzor-

gen enz. Natuurlijk zal er voor u ook 
koffie/thee en iets lekkers aanwezig 
zijn.   

Mocht u in de gelegenheid zijn en 
het leuk vinden om te helpen, wilt u 

dat aan meester Robert doorgeven 
aub? Ouderhulp is erg gewenst op 
deze ochtend en wordt erg gewaar-

deerd. Dank u wel.  

 

Overblijfkaart 
De overblijf op Dik Trom wordt volledig door de leerkrachten ge-
organiseerd. Op deze manier kunnen wij dezelfde pedagogische 

lijn doorzetten op het plein en de leerkrachten kennen de kin-
deren. U zult begrijpen dat daar kosten mee gemoeid zijn.  
Voor de vakantie  heeft u in de laatste Tromgeroffel kunnen lezen 

dat u een overblijfkaart voor uw kind(eren) kunt kopen tot 14 sep-
tember. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan vragen wij u dit alsnog 

te doen, uiterlijk 14 september. U kunt het bedrag overmaken of 
contant bij meester Robert betalen. Ieder kind heeft een eigen 
overblijfkaart nodig. 

U kunt kiezen uit: 
 
20-rittenkaart voor € 40,-  (2,- per keer) 

30 rittenkaart voor € 50,-  (1,66 per keer) 
Jaarkaart voor de onderbouw (groep 1, 2, 3 en 4) voor € 160,- per 
kind (1,33 per keer) 

Jaarkaart voor de bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8) voor € 220,- per 

kind (1,38 per keer) 

IBAN: NL 91I NGB 000 768 7281 t.n.v. Dik Trom overblijf 

Omschrijving: naam en groep van uw kind(eren) 

 

Gymnastiek 
Dit schooljaar zijn de gymdagen op dinsdag en donderdag. In de 
bijlage van de schoolgids 

vindt u de tijden waarop de 
groep van uw kind gymt. De 
bijlage van de schoolgids is 

voor de vakantie aan u ge-
maild en deze is ook te vinden 

op de website. 
Onze vakdocent meester Tino wil het gebruik van gymkleding en 
gymschoenen nogmaals benadrukken.  Dit vanuit hygiënisch oog-

punt en ook voor het voorkomen van blessures en ongelukjes. Zon-
der gymkleding kunnen wij uw kind niet laten mee gymmen. 
Kleuters gymmen bij voorkeur in ondergoed. Gymkleding mag 

natuurlijk ook gebruikt worden. 

Nieuw meubilair 
Groep 4 krijgt in de week van 10 september nieuw meubilair. Alle 
kinderen krijgen een eigen tafeltje. Ook worden er een nieuwe in-
structietafel, boekenkasten en bureau geleverd.  Wij kijken hier 

erg naar uit. 
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Afmelden van uw kind 
Vorig schooljaar heeft onderstaand 
bericht in de Tromgeroffel gestaan. 

Voor de volledigheid plaatsen wij 

het bericht nogmaals. 
Regelmatig  ontvangen wij berich-

ten dat kinderen wat later op school 
komen omdat zij moe zijn. De avond 
ervoor is het kind te laat naar bed 

gegaan., is er een concert bezocht of 
er was een verjaardag. Wij vragen u 
ervoor te zorgen dat uw kind op tijd 

op school komt. Beginnende kleu-
ters zijn nog niet leerplichtig en 
kunnen in overleg met de leerkracht 

soms thuisgehouden worden.   
Wij realiseren ons ook dat bezoeken 

aan de tandarts en orthodontist niet 
altijd op de door u gewenste tijd 
kunnen plaatsvinden. Het zou pret-

tig zijn voor uw kind als deze wel na 
schooltijd of in vakanties plaatsvin-
den. Op deze wijze kan uw kind aan 

alle activiteiten deelnemen en mist 
hij/zij niets van de leerstof. Bedankt 

voor uw medewerking. 

 

Mobiele telefoonnummer  
Bij geen gehoor of in gesprek op ons 
vaste telefoonnummer, kunt u ook 

bellen met ons mobiele nummer: 

 06-1384 9685 
 

 

Nieuwe Onderwijsassistent 

Vanaf maandag 3 september verwelkomen wij Marjolijn Stelling-
werf. Zij is bij ons op school de nieuwe Onderwijsassistente.  Marjo-

lijn heeft ruime ervaring binnen het Daltononderwijs, omdat zij 12 
jaar op Dik Trom heeft gewerkt. Zeven jaar geleden heeft zij door 
krimp  de school moeten verlaten en heeft op een andere school 

van SOPOH gewerkt.  Marjolijn is heel enthousiast om weer op 
Dik Trom te starten. Zij zal 3 ochtenden in de week werken met 

kinderen uit groep 1 t/m 8. Welkom Marjolijn en heel veel mooie 

jaren toegewenst op Dik Trom. 

 

Middagpauze 
Van 12:00 u tot 12:20 u nuttigen 
de kinderen die overblijven in 

de klas met de leerkracht hun 
lunch. Van 12:20 u tot 12:55 u 

spelen de kinderen onder toezicht van leerkrachten op het plein. 
Kinderen die thuis eten, mogen vanaf 12:150 u weer op het plein. 
Tijdens de overblijf zal het hek van het plein gesloten zijn. Om 

12:50 u doet de leerkracht deze open en mogen kinderen en ouders 

het  plein op komen. 

 
Mobiele telefoon 
Sommige kinderen zijn in het bezit van een mobiele telefoon en 
nemen deze mee naar school. Op school 
dient deze te allen tijde te zijn uitgescha-

keld. De kinderen zijn zelf verantwoorde-
lijk voor hun telefoon. Verlies, schade of 
diefstal kan niet verhaald worden op 

school.  In de Bijlage van de Schoolgids op 
pagina 7 kunt u meer informatie hierover 

lezen. 

 

 

 

 

 

Fijn en zonnig weekend gewenst en graag tot 

maandag 3 september! 
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