
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 14 
2018-2019 

 

 

Agenda 
 
19 april-5 mei: meivakantie 

22 mei: Open Dag 
23 mei: Dik Trom-circusfeestdag 

‘s middags voorstelling voor ouders. U 
ontvangt hierover nog informatie. 
 
 

 

 

 

 
29 mei: Sportdag groep 1 t/m 4 

30 mei: Hemelvaartsdag. Alle kinderen 

vrij 

31 mei: alle kinderen vrij. 

5, 6, 7 juni: schoolkamp groep 8 

10 juni: 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij 

12 juni: Sportdag groep 5 t/m 8 

 

Voor het Diktromfeest hebben zich vele 

ouders als hulpouder opgegeven. Wij 

danken u daar heel hartelijk voor. Het 

belooft een heel gezellige dag te worden. 

——————————————- 

Voor de sportdag  voor groep 1 t/m 4 op 

woe 29 mei en voor de sportdag voor 

groep 5t/m 8 op 12 juni zijn wij op zoek 

naar hulpouders voor het begeleiden van 

een groepje en spelonderdeel. 

U kunt zich opgeven op het prikbord bij 

de hoofdingang. Heel erg 

bedankt voor uw hulp en 

begeleiding. 

Chromebooks 
Sinds een aantal weken hebben wij een 5-tal chromebooks-touch 

op school. Deze hebben wij kunnen kopen door de gulle gift van een 
sponsor, waarvoor grote dank. De komende tijd probeert groep 6 het 
werken met chromebooks uit. Wij merken dat de chromebooks erg 

snel opstarten en verbinding hebben.  Daarbij ervaren de kinderen 
dat het fijn is om aan de eigen tafel met verwerkingssoftware of iets 
anders bezig te zijn. Als de proefperiode positief wordt ervaren,  

zullen we de vaste computers stapsgewijs vervangen door chrome-
books. Hierdoor creëren we steeds meer flex-werkplekken. 

 

Supermarkt Hoogvliet sponsort de 

school met een zakje chips 

voor ieder kind tijdens het schoolreisje. Be-

dankt Hoogvliet! 

Alpe d’Huzes  
Ik ben Linda, moeder van Lukas uit groep 3 en biblio-
theekmoeder op de Dik Trom. Ik doe op 6 juni mee aan de Alpe d-

HuZes! 

Daarmee zamel ik geld in voor de KWF Kankerbestrijding, voor ie-

dereen die strijdt tegen kanker. 

Wil jij mij steunen? Doneer dan op 

www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/lindamarx/alpe 

Alpe d’Huez: 21 bochten, 14 kilometer, 1800 meter omhoog, stijging 
3-12% 

Op 23 mei zal bij de circusvoorstelling 
ook een collectebus komen te staan 
waarin u uw donatie kunt doen. Ik dank 

u hiervoor hartelijk! 

 

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/lindamarx/alpe
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Leerling tevredenheid 
De leerlingen tevredenheidspeiling 

is afgenomen en onze kinderen 

waarderen de school met een 8 als 

gemiddeld cijfer. Daar zijn wij blij 

mee. Samen met de leerkrachten 

kijken wij na de meivakantie naar 

de uitslag en zoomen in op de gege-

ven antwoorden. Gezamenlijk zullen 

wij aandachtspunten formuleren en 

deze zullen wij met u in de volgende 

nieuwsbrief delen.  

 

Begrijpend lezen 
Zoals u bij aanvang van het school-

jaar in de bijlage van de schoolgids 

heeft kunnen lezen, oriënteren wij 

ons dit schooljaar op een nieuwe 

methode voor begrijpend lezen.  Wij 

zijn gestart vanuit onze wensen: Wat 

vinden wij belangrijk bij begrijpend 

lezen? Wat hebben de kinderen no-

dig? Op welke wijze past een me-

thode binnen ons Daltononderwijs? 

Wij hebben ons door uitgeverijen 

laten voorlichten en hebben zelf 

methoden doorgenomen. Daarbij 

kwamen wij in aanraking met een 

nieuwe manier dat Close-reading 

heet. Close-reading is een bepaalde 

wijze waarop het leesonderwijs aan-

geboden wordt waarbij technisch 

lezen (tempo) en begrijpend lezen 

geïntegreerd aangeboden wordt.  

Dit vinden wij interessant en hebben 

ons daarover laten voorlichten. In 

mei volgt er nog een werksessie voor 

het team.  Hopelijk hebben wij dan 

genoeg informatie om een juiste 

keuze te maken. Wij houden u op de 

hoogte. 

 
 

 

Dalton 
Sinds februari werken wij op school met een preventief leespro-

gramma, genaamd BOUW! Dit programma is bedoeld om moge-

lijke problemen bij het aanvankelijk lezen te ondervangen bij 

leerlingen uit groep 2 en 3 die moeite hebben met de Nederlandse 

taal en bij leerlingen waarvan wij merken dat het aanbod van ta-

lige opdrachten lastig is. Deze kinderen oefenen 2 maal per week 

op school met dit programma op de tablet met een tutor uit groep 

7 of groep 8. Daarnaast wordt dit oefenen thuis voortgezet door 

ook daar 2 maal per week te oefenen.  Aangezien onze kinderen al 

gewend zijn samen met een tutor te werken,  werkt dit heel prettig. 

 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan 

waarmee kinderen graag spelen op het schoolplein. Samen heb-

ben zij een wensenlijst van nieuw te kopen buitenspeelmateriaal 

opgesteld en deze in overleg met juf Cindy en meester Robert aan-

geschaft. 

Er zijn verschillende materialen gekocht, zoals: straatvoetballen, 

plastic ballen, kleine balletjes, paardentuigjes, springtouwen,  

frisbees en grote speel-elastieken.  De leerlingenraad heeft deze 

spullen in de klassen geïntroduceerd. Er kan nu weer volop met 

het nieuwe materiaal gespeeld worden. Trots op onze leerlingen-

raad! 

Inschrijven van uw jong-

ste kind(eren) 
Wij hebben u een paar maal geïnfor-

meerd dat de kleuterklassen  vol-

gend schooljaar  bijna vol zitten.  Er zijn nog 2 beschikbare plekjes 

over. Schooljaar 2020-2021 begint ook al aardig vol te lopen.  Als 

u zeker wilt zijn van een plekje voor uw jongste kind(eren) op Dik 

Trom, adviseer ik u om uw kind(eren) alvast in te schrijven. Op die 

manier bent u zeker van een plekje voor uw kind op Dik Trom. Een 

inschrijfformulier kunt u verkrijgen bij Robert Corver. 
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