
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 13 
2020-2021 

 

 

Agenda 
 
28 en 29 juni 

Voorlopig adviesgesprekken 
groep 7: u heeft hiervoor een uit-
nodiging ontvangen. 

5 juli 

Rapport mee 
7 juli 

Afscheidsavond groep 8 

9 juli 

Start zomervakantie om 12:00 u 

 
 

Verkeersstroom en parkeren 
Bij de start van de dag werkt de kiss-and-ride zone prima en vlot 
en ook het parkeren gebeurt op de daarvoor bestemde plekken. 
Fijn. 

Aan het eind van de dag merken wij dat het drukker is bij school 
en dat er soms geparkeerd wordt op plaatsen waar het niet is toe-
gestaan en wat onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties oplevert. 

Parkeren langs de gele streep is niet toegestaan. Het zicht voor 
de kinderen die oversteken wordt daardoor belemmerd. 

Keren in de smalle straat voor de gymzaal en daarbij ook de 
stoep gebruiken waar de fietsen van de leerlingen staan is van-
zelfsprekend niet toegestaan en erg gevaarlijk. 

Ook parkeren in de bocht voor school of  voor de oprit van de 
bewoners is niet de bedoeling. 

Wij gaan er vanuit dat u in het belang van de veiligheid van uw 
kind en die van alle andere kinderen op een veilige manier par-
keert en overzicht houdt bij het wegrijden. Heel erg bedankt 
voor uw medewerking, ook namens de kinderen. 

 

Dankwoord voor de OR en MR 
Bij deze spreken wij onze dank uit voor de leden van de OR en 
MR. Zij hebben zich dit schooljaar buiten uw zicht met veel en-
thousiasme en plezier ingezet voor activiteiten en schoolontwik-
kelingen. Wij waarderen hun betrokkenheid en inzet enorm en 
dit komt de kinderen op een fijne wijze toe. Vele beleidsstukken 
zijn inhoudelijk doorgesproken en goedgekeurd, de inhoudelijke 
dialoog is gevoerd en ondanks corona zijn er toch activiteiten 
georganiseerd. De OR zet zich oa in bij de schoolfotograaf, Sint, 
kerst, pasen, kinderboekenweek, diktromfeest en zomerfeest. 
Ook zijn er dit schooljaar nieuwe sporttenues aangeschaft. Wij 
hopen deze in het nieuwe schooljaar te kunnen gebruiken. 

Wij kijken uit naar een nieuw en bovenal ‘gewoon’ schooljaar sa-
men met u als ouders, de OR en MR. 



 

 

 

 

Trakteren 

Het is feest wanneer uw zoon of doch-
ter jarig is en dat vieren wij graag in de 
groep. Kinderen vinden het leuk om te 
trakteren en ook de klasgenoten kijken 
daar naar uit. Wij merken dat de trakta-
ties soms erg groot en veel zijn. Hier-
door hebben kinderen vaak geen trek 
meer in hun pauzehapje en weten kin-
deren niet goed met de hoeveelheid om 
te gaan. 

Wij willen benadrukken dat trakteren 
een gezellige uiting kan zijn van jarig zijn 
en dat dit klein en bescheiden kan. Het 
gaat om de viering en het gebaar en niet 
om de hoeveelheid. 

Wij hebben met het team een trakteer-
beleid samengesteld, welke 
wij bij deze met u delen. 
Op deze manier bent u ook 
op de hoogte en wij ver-
zoeken u rekening te hou-
den met onze richtlijnen. 
Bedankt! 

 

- Een verjaardag is voor een kind een 
feestelijke gebeurtenis en deze vieren 
wij. 

- Ouders stemmen met de leerkracht af 
wanneer en wat er getrakteerd kan wor-
den.  

- Een gezonde traktatie mag zeker.  

- Een traktatie moet in korte tijd uit te 
delen zijn  

- Een leerling deelt 1 ding uit, geen extra 
cadeautjes.  

- Houd de traktatie klein, het gaat om 
het gebaar.  

- Ouders maken met hun kind zelf af-
spraken of hij/zij eerst zijn pauzehapje 
opeet of de traktatie. 

-De leerkracht kan in sommige gevallen 
bepalen of een traktatie wel of niet op 
school genuttigd kan worden.  

 

 

Overblijven 2021-2022 
Door de sluiting in de Coronatijd heeft uw kind niet alle dagen van de 
overblijf gebruik kunnen maken. Aanstaand schooljaar compenseren wij 
dat door alle overblijfkinderen 2 maal per week Pauzesport aan te bieden 
verzorgd door  Sportservice. Zij organiseren leuke en afwisselende  
spelactiviteiten voor de kinderen. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u i.p.v. de Pauzesportactiviteiten voor uw 
kind liever een korting op de jaarkaart ontvangt. 
Wij kunnen u een korting van € 25,- op de jaarkaart van volgend jaar bie-
den voor de gemiste overblijfdagen van dit schooljaar. Indien u dit wenst,  
kunt u dit voor de zomervakantie aangeven bij Robert Corver. 
 
Hieronder vindt u de prijzen voor het overblijven nog even op een rijtje. 
• Jaarkaart groep 1 t/m 4:   € 170,- 
• Jaarkaart groep 5 t/m 8:   € 230,- 
• Strippenkaart: € 50,- 
 
Indien u wenst dat uw kind direct na de vakantie gebruik kan maken van 
de overblijf, verzoeken wij u  
voor 19 augustus 2021 het verschuldigde bedrag over te maken op reke-
ning: 
Dik Trom Overblijf 
NL 91 INGB 0007 6872 81 
O.v.v. naam en groep van uw kind 
 

 

Bedankje 
Jaarlijks bedanken wij u voor uw betrokkenheid, inzet en samenwerking. 
Wij waarderen het contact dat wij met u hebben en houden dat graag 
warm en constructief. Dat hebben wij ook dit jaar, al is het op afstand 
geweest, wederom zo ervaren. Fijn dat wij dat ook regelmatig van u terug 
horen. 

In het kader van verkeersveiligheid krijgt u via uw 
kind een Dik Trom fietsbel mee naar huis. Deze 
kan op de fiets van uw kind bevestigd worden. Op 
die manier voldoet de fiets van uw kind ook aan de  

veiligheidseisen.  
Wij hopen dat uw kind veilige en plezierige kilometers zal maken op 
zijn/haar fiets. 

 

 

 

 

 

 

 

 


