
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 11  
2019-2020 

 

 

Agenda 
 

21 en 22 mei: Hemelvaart. Alle 

kinderen zijn vrij. 

1 juni: 2e Pinksterdag Alle kin-

deren zijn vrij. 

1 juli: Afscheidsavond groep 8. 

Ouders en kinderen van groep 8 
worden hierover nog geïnfor-
meerd. 

 

Verkeer 
Wij zien deze week dat het moge-
lijk is om het verkeer rondom de 
school ordelijk te laten verlopen. 
Er wordt in andere straten gepar-
keerd, kinderen komen lopend of  
op de fiets naar school en kin-
deren komen zelfstandig naar 
school. Dit belooft veel goeds en 
schept vertrouwen voor de toe-
komst. Wij gaan er vanuit dat in 
de toekomst het verkeer en par-
keren geen probleem meer zal 
opleveren. 

Tromgeroffel is weer terug 
Vanaf  nu ontvangt u weer de vertrouwde Nieuwsbrief. De afge-
lopen weken bent  u middels een wekelijkse update op de hoogte 
gehouden. Wij hebben op die manier geprobeerd zoveel moge-
lijk contact te houden en informatie met u te delen. Vanaf  nu 
ontvangt u geen wekelijks bericht meer. Wij stappen weer over 
naar de Nieuwsbrief. Zodra er nieuws is, wordt u daarover na-
tuurlijk geïnformeerd. 

 

Een fijne eerste start 
Het was even spannend voor ons alle-
maal, maar wat is deze week positief  en 
fijn verlopen. Allereerst een compli-
ment aan u, want het brengen, afzetten 
en halen van uw kind(eren) verliep heel 
soepel en ontspannen. Dank u wel voor 
uw medewerking. 
In de klassen is gesproken over de afgelopen periode, kinderen 
hebben daarover kunnen schrijven of  tekenen en spreken met 
elkaar. Langzaamaan zijn we ook gestart met het oppakken van 
het werk. Voor een aantal kinderen was het weer even wennen. 
Wij helpen de kinderen hun werkhouding te herpakken en hun 
werkmodus te hervinden. 
 

Kinderen werken ook thuis 
Het werk dat de leerkracht mee geeft en/of  opgeeft voor de  
dagen dat uw kind thuis is, hoort bij de weektaak en is school-
werk. Een aantal kinderen denkt dat dit optioneel is, echter is dat 
niet het geval. Het is de bedoeling dat uw kind(eren) dit werk 
thuis maken en afronden, zodat zij voldoende hebben geoefend 
voor de dag erna waarop zij weer naar school komen. In de klas 
wordt namelijk de vervolgstap op het aangeboden werk gemaakt. 



 

 

 

 

Formatie schooljaar 
2020-
2021 
 
In juni 
maken wij 
de forma-
tie bekend. Dat houdt in dat wij 
met u delen welke personen vol-
gend jaar werkzaam zijn in de 
school en welke leerkracht(en) in 
welke groep is/zijn ingedeeld. 
Helaas nemen wij ook afscheid 
van een aantal collega’s: 
Juf  Nelly en Juf  Thérèse gaan bei-
den van hun welverdiende 
pensioen genieten. 
Juf  Marye zal haar kennis die zij 
de afgelopen jaren op Dik Trom 
heeft opgedaan, gaan delen op een 
andere SOPOH-school.  
Wij gaan hen alle drie enorm mis-
sen. Hun collegialiteit, passie voor 
het kind en fijne contacten hebben 
wij als bijzonder prettig ervaren en 
zien hun vertrek als groot gemis.  
 
Op dit moment worden sollicita-
tiegesprekken gevoerd met een 
aantal nieuwe collega’s. Inmiddels 
worden er verschillende sollicita-
tiegesprekken gevoerd en wij heb-
ben er vertrouwen in dat de vrijge-
komen formatieplaatsen worden 
vervuld door nieuwe collega’s.  
 
De ouders van onze kleuters zijn 
in maart geïnformeerd over het 
feit dat wij as schooljaar starten 
met drie kleutergroepen. De kleu-
tergroepen worden daardoor op-
nieuw verdeeld tot drie evenredige 
groepen. In juni wordt deze 
groepsverdeling bekend gemaakt. 

 

Interne Begeleiding 
Sinds dit jaar is de leerlingenzorg overgenomen door Jette Ne-
lissen. Zij is als interim IB-er aangesteld om de tijd tot een 
nieuwe IB-er te overbruggen. 
Inmiddels hebben wij een nieuwe collega aangenomen met rui-
me ervaring als Intern Begeleider. Haar naam is Marjolein 
Schenk. Zij heeft jaren lang op drie andere SOPOH-scholen als 
IB-er gewerkt en deelt haar expertise graag met ons.. Marjolein 
is vast in onze formatie opgenomen. 
Aanstaand schooljaar werkt Marjolein 2 dagen per week en zij 
zal zich bezighouden met de leerlingenzorg. Jette blijf  ook 2 
dagen aan de school verbonden en richt zich op de kwaliteits-
zorg van de school. 
Marjolein is op dit moment al werkzaam bij ons, zodat zij op 
een rustige wijze goed ingewerkt kan worden en de leerlingen-
zorg gedegen overgedragen krijgt van Jette. 
Wij wensen Marjolein heel veel werkplezier toe en we zijn blij 
dat we nog een jaartje langer van Jette mogen genieten. 
 
 

Er is veel opgeknapt 
De afgelopen periode is er veel opgeknapt in en rond de 
school. 
- Het speelplein van de kleuters is voorzien van houten bielzen 
   en houtsnippers. 
- Het schuurtje met buitenspeelmateriaal is geverfd. 
- De verwarmingen in de grote hal bij de trap zijn wit  
  geschilderd. 
- De 3 deuren en kapstokken in het halletje van groep 4 zijn  
  geschilderd. 
- Er zijn nieuwe planten geplant in het tuintje. 
- In groep 6 is een nieuw touchscreen opgehangen. 

 
 
 
 
 
 

 

Bedankt! 
De afgelopen weken hebben wij in overvloed vele fijne, hart-
verwarmende mailtjes, kaartjes, briefjes en zelfs presentjes van 
u mogen ontvangen. Het doet ons heel erg goed te weten dat u 
onze inzet ziet en waardeert. Dank u wel. 


