
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 13 
2018-2019 

 

 

Agenda 
 
29 mrt:  Podium gr 1/2B, 3, 6 en 8 
aanvang: 11:00 uur. 

3 apr:  Grote Rekendag 

4 apr: Ophaaldag oude kleding 

door All 4 Africa. 

 11 en 12 apr: Meester Robert afwe-
zig vanwege studie-tweedaagse.   
17 apr:  Paasontbijt gr 1-7 

18 apr:  Schoolreis groep 1 t/m 7. 

Paasontbijt groep 8. 

19 apr: kinderen vrij. Start meiva-

kantie. Op maandag 6 mei zien wij 
de kinderen weer uitgerust op 
school! 

 

 
 

 

 

Donderdag 4 april komt All 4  

Africa weer oude kleding ophalen. 

Hiervoor heeft uw kind twee we-

ken geleden een speciale zak mee 

naar huis gekregen. Deze kunt u 

vullen met oude kleding. Heeft u 

meer kleding? U mag deze gerust 

in vuilniszakken meenemen. U kunt 

de kleding alleen op 4 april om 

8:15 uur meenemen naar school. 

Voor het Dik Trom Circusfeest op 23 mei 

hebben wij nog veel ouderhulp nodig in 

de vorm van het begeleiden van een 

groepje kinderen. Het belooft een spec-

taculaire dag te worden met een spetterende afsluiting.  

Geef u a.u.b. op bij de leerkracht van uw kind! Namens ons 

en de kinderen, bedankt! 

Wijziging NAW-gegevens  
Wij willen u vragen als er gegevens van u veranderen, deze z.s.m. aan 
school door te geven. Op die manier hebben 

wij de meest recente gegevens van u en kun-
nen wij u bereiken indien nodig. U kunt hier-
bij denken aan adres, woonsituatie, telefoon, 

e-mail, dokter enz. Hartelijk bedankt! 

 

Touchscreens  
Vrijdag 22 maart zijn in groep 5 en 6 nieuwe touchscreens ge-
plaatst. Dit zijn prachtige en multifunctionele digitale schoolborden. 

Het voordeel hiervan is dat er geen beamer meer nodig is, dus ener-
gie besparend. Ook de scherpte van het bord is bijzonder goed. Wij 

zijn er blij mee en hopen hiervan lang te genieten.  

 

 

Nieuwe spullen op school 
De echtgenoot van juf Anneke heeft voor ons 
een aantal mooie spullen 

gemaakt. Een nieuwe kap-
stok voor de kleutergroepen 
en een prachtige opruimbak 

voor het buiten-speelmateriaal. Wij zijn er heel 

blij mee en wat ziet het er mooi uit. Bedankt! 

 



 

 

 

 

Leerling tevredenheid 
Zoals u heeft kunnen lezen in de bij-

lage van de schoolgids, nemen wij 

dit jaar ook een tevredenheidspei-

ling onder de kinderen uit groep 5 

t/m 8 af. Dat gebeurt deze week.  

Wij vinden het belangrijk om te we-

ten hoe onze kinderen de school er-

varen en kunnen ook leren van hun 

feedback. De kinderen vullen de 

enquête digitaal in en deze is ano-

niem. Vanzelfsprekend koppelen wij 

de uitslag zowel aan de kinderen als 

aan u terug. 

 

Kwaliteitsverbetering 
Tweemaal per jaar nemen wij bij de 

groepen 3 t/m 8 de citotoetsen af 

om ons onderwijs te evalueren en om 

te zien hoe de kinderen het geleerde 

kunnen toepassen. De uitslagen van 

deze toetsen vragen om een grondi-

ge en doordachte analyse. Deze 

analyses maakt de leerkracht en be-

spreekt deze samen met de Intern 

begeleider en directeur. Samen ver-

kennen zij de successen en kansen en 

stippelen een plan uit voor de ko-

mende periode,. Dit wordt vastge-

legd in een groepshandelingsplan, 

dat voor ieder vakgebied wordt op-

gesteld.  In het groepshandelings-

plan staan de acties van de leer-

kracht beschreven die nodig zijn bij 

het onderwijs aan het kind.  Tussen 

de 2 cito-afnamemomenten volgt er 

ook een vervolggesprek met IB en 

directie om te monitoren welke ef-

fecten genomen acties tot op dat 

moment hebben gehad. Ook wordt 

bekeken of plannen moeten worden 

bijgesteld. 
  

Dalton 
Een greep van ons Daltononderwijs in een fotocollage: 

 

 

 

 

 
“Ik help jou”                                                                 “Wij leren samen” 

 

 

 

 

 
               “Wij spelen een verhaal na” 
 

 
                                “Ook jij mag meedoen” 

 

 
 

“Ik kies een ander werkje” 

 
                                “Ik help je, dan ga je harder” 
 

 
              “Ik zie wat ik al kan” 
Vitrinekasten                      
De vitrinekasten zijn bedacht door de leerlingenraad. 
In de vitrinekasten vindt u: 

-3D knutsels van alle klassen 
-ideeënbus 
-foto van de kinderen in de leerlingenraad 

-naam bordje 
-notulen van de vergaderingen 

Neemt u gerust een kijkje in deze vitrinekasten. 

Groetjes, de leerlingenraad   


