
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 1  
2019-2020 

 

 

Agenda 
 
De kalender heeft u voor de zomer-

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

 
3 en 4 sept voorlopig adviesge-

sprekken groep 8 (ouders hebben 
de uitnodiging voor de vakantie 

ontvangen) 

 
13sept Uiterste betaaldatum over-

blijfkaart 

 
6 sept Studiedag, gr 1-8 vrij 
 

10 sept 19:00 u informatieavond 
voor alle ouders in de groep van uw 

kind.  

 

30 sept 

Schoolfotograaf op 

school 

 

 

 

 
 

 

 

Start van het nieuwe schooljaar 
Na een warme en fijne zomervakantie, starten we maandag 26 au-

gustus 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 be-

langrijke zaken die de start van het schooljaar vergemakkelijken. 

Boek mee naar school 
In groep 4 t/m 8 wordt dagelijks gestart met lezen. Aangezien onze 
bibliotheek nog niet open is, vragen wij u uw kind as. maandag een 

boek van thuis mee te geven die de eerste periode op school gelezen 
kan worden. 
Opknapbeurt  schoolplein 
In de vakantie zijn we druk bezig geweest het schoolplein te ver– 

fraaien. We hebben nu een groene zone, het plein is dicht betegeld  

en er is een heus speeltoestel geplaatst. Onze dank gaat uit naar de 
vele ouders en vrijwilligers die hebben geholpen. Ook bedrijven als 
StukArt, Baars, Global Garden, Intra Tuin en Ranzijn danken wij 

voor het sponsoren van de beplanting. Wij hopen dat de kinderen 
volop zullen genieten  op het schoolplein. 

Luizenzakken 
De meeste kinderen hebben hun luizenzak mee naar huis genomen 
om te wassen. Wilt u deze weer mee (laten) nemen op 26 augustus? 

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. 
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Wij beginnen op tijd 
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. Dan kunnen de kin-
deren hun spullen pakken en zorgen 
dat zij klaar zijn als om 8:30 uur de 

tweede bel gaat.  Op dat moment 
starten de lessen in alle klassen. Wij 

vragen u nadrukkelijk om op tijd 
naar school te komen, zodat uw kind, 
de leerkracht en de andere  kin-

deren op tijd kunnen starten. Te laat 
komen is storend voor zowel de kin-
deren als de leerkracht. Bedankt 

voor uw medewerking. 

 

Oproep 
De bibliotheekcommissie en Sport-

commissie zoeken versterking!   

 

Voor de bibliotheek zijn wij op zoek 
naar 2 ouders die om de week op 

vrijdagochtend een uur kunnen 
meehelpen om boeken aan de kin-

deren uit te lenen. Dit doet u samen 
met nog een ouder van de commis-
sie. De kinderen zullen daar heel blij 

mee zijn! 

 

Zou u het leuk vinden om aan te 
sluiten bij deze groep ouders? Zowel 

de commissie als wij zijn daar heel 
erg blij mee. U kunt zich aanmelden 
bij meester Robert. Hij kan u precies 

vertellen wat de commissie inhoudt. 
Wij hopen op en aantal enthousias-

te ouders. 

 

 
 

 

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 13 sep-
tember. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan vragen wij u dit alsnog 

te doen, uiterlijk 13 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,-   

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

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

kind  

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 va-
kantie aan u gemaild en deze 

is ook te vinden op de website. 
Onze vakdocent meester Tino 
wil het gebruik van gymkle-

ding en gymschoenen nog-
maals benadrukken.  Dit van-

uit hygiënisch oogpunt en ook voor het voorkomen van blessures 

en ongelukjes. Zonder gymkleding kunnen wij uw kind niet laten 

mee gymmen.  

Op dinsdag begint groep 1/2B met gym. Op donderdag begint 

groep 1/2A met gym.  Wilt u op die dagen uw kind 8:15 uur naar 
de gymzaal brengen en helpen met gymschoenen aandoen? De 
kinderen gymmen in hun kleding. Warme truien kunnen worden 

uitgedaan. De gymles start om 8:30 uur. Schrijft u de naam van uw 
kind in beide schoenen? U hoeft geen gymtas mee naar school te 

geven, de schoenen bewaren wij op school. De leerkracht zorgt dat 

de schoenen in de kleedkamer staat. 
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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. 

 

Vakdocenten 
Dit schooljaar worden muzieklessen 

in groep 1, 2 en 3 door een vakdo-
cent van Pier-K  verzorgd . 

De creatieve -/beeldende lessen in 
groep 4 t/m 8 worden ook door een 

vakdocent van Pier-K verzorgd. Wij 

zijn daar heel blij mee en wensen de 
kinderen veel creatieve en plezieri-

ge momenten toe. 

 

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

bellen met ons mobiele nummer: 

 06-1384 9685 
 

 

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. Kin-
deren die thuis eten, mogen vanaf 12:50 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 en speelgoed 
Sommige kinderen zijn in het bezit van een mo-

biele telefoon en nemen deze mee naar school. Op 
school dient deze te allen tijde te zijn uitgescha-
keld. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk 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. 

 
Het komt wel eens voor dat kinderen speelgoed van huis meene-

men naar school om aan de juf te laten zien. Dit kan voor 8:30 u . 
Daarna is het de bedoeling dat u het speelgoed weer meeneemt. 
Speelgoed dat nog op school is, gaat het in de meeneembak en aan 

het eind van de dag wordt het weer meegenomen naar huis.  

 

Nieuwe collega 
Dit schooljaar verwelkomen wij Monique Tjeertes. Monique is on-
derwijsassistent en komt ons een jaar ondersteunen. Haar werk-
zaamheden zullen plaatsvinden in groep 8 naast meester Jeroen. 

Wij wensen Monique een fijne tijd toe op Dik Trom. 

 

 

 

 
Fijn en zonnig weekend gewenst en graag tot maandag 26 augus-

tus! 
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