
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 10  
2019-2020 

 

 

Agenda 
 

13 mrt 

 Groepen 1-2 vrij 

 Workshop Mad Science  

        voor gr 4 en 5 

 
18 maart 
Open dag! 
 

20 mrt 

Podium voor groep 1-2B, 3, 
6 en 7 aanvang: 11:00 u 

 

25 maart 
Deze woensdagmiddag is er  
studiemiddag EDI voor het team. 
Wij specialiseren ons verder bin-
nen de EDI-principes. 

 

 

 

Kledinginzameling All 4 Africa 

Vanuit de organisatie van All4Africa kregen wij helaas het be-
richt dat vanwege personeelstekort de kledinginzameling van 31 
maart wordt geannuleerd. Wij hopen dat zij volgend schooljaar 
weer goed bemand zijn. 
 

Bericht van de Openbare Bibliotheek 
Het Makkelijk Lezen Plein maakt lezen weer leuk! 

Niet alle kinderen vinden lezen makkelijk of  leuk. Sommige kin-
deren hebben moeite met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie of  
concentratieproblemen. Om lezen 
voor die kinderen ook leuk te ma-
ken is er Het Makkelijk Lezen Plein 
op school en in de Bibliotheek. Het 
MLP heeft spannende leesboeken 
met plaatjes, Luisterboeken, Sa-
menleesboeken, tijdschriften en 
nog veel meer. Je herkent de boe-
ken aan de speciale sticker   

Alle boeken zijn uitgezocht op een aantrekkelijke omslag en op 
spannende, makkelijk te lezen tekst. 

 

Meer tips om je kind aan het lezen te krijgen: 

Lees elke dag voor!  

Luister (samen) naar een boek via de gratis Luisterbieb . Ook 
handig in de auto! 

Wel een leuk boek in huis, maar lukt het je kind niet om erin 
te beginnen? Lees de eerste hoofdstukken voor. Daarna 
wil je kind weten hoe het afloopt! 

Zelf  een boek lezen, maar graag hulp bij de tekst? Karaokele-
zen helpt! Yoleo is een leesgame die jouw kind door de 
tekst heen helpt!  

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen/digitaal/luisterboeken/
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/2500/detail/jeugdbieb/JB:T:14145?offset=0&qs=yoleo&search_in=iets&src=2&state=search


 

 

 

 

Schoolplein 

Het schoolplein van de kleuters is 
voorzien van houtsnippers. Ou-
ders uit groep 1-2 hebben dit met 
elkaar verdeeld over de speelplek-
ken. Alle ouders heel erg bedankt 
voor uw inzet. Onze kleuters kun-
nen hierdoor 
fijner spelen 
en hebben 
minder last 
van de mod-
der. 

Kast gratis af  te halen 

Onder-
staande 
kast met 
6 deur-
tjes en 
legplan-
ken heb-
ben wij 
over. 
Deze is 
gratis af  
te halen. 
Heeft u 
interesse? Geeft u het gerust aan 
bij meester Robert. Afmetingen: 
hxbxd= 192x120x42 cm. 

 

Tennisclinic 
Aanstaande donderdag 12 maart 
krijgen alle kinderen van groep  
1 t/m 8 tijdens gymles een tennis-
clinic aangeboden. Meester Tino 
zal daarbij vanzelfsprekend ook 
aanwezig zijn. 
Wij wensen de kinderen veel ple-
zier!  

 

Activiteiten in de bibliotheek 


