
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 16 
2018-2019 

 

 

Agenda 
 

26 juni: Sportdag groep 5 t/m 8 

27 juni: Voorstelling groepen 2 

28 juni:  groepen 1-4 zijn vrij 

8 juli: Rapport mee naar huis 

9 juli: Afscheidsmusical groep 8 

10 juli: laatste schooldag gr 8 

12 juli: alle kinderen vrij om 12:00 u 

Start zomervakantie. 

 

——————————————— 

Formatie 
 

Groep 1-2A 

Juf Monique (ma-di-do-vrij) 

Juf Milou (woe) 

Groep 1-2B 

Juf Elisa (ma-di) 

Juf Nelly (woe-do-vrij) 

Groep 3 

Juf Cindy (ma-di om de week) 

Juf Femke (di om de week, woe-do-vrij) 

Groep 4 

Juf Milou (ma-di) 

Juf Kelly (woe-do-vrij) 

Groep 5 

Juf Marye (ma-di) 

Juf Thérèse (woe-do-vrij) 

Groep 6 

Juf Sonja (ma-di-vrij) 

Juf Willemijn (woe-do)  

Groep 7  

Juf Angelique (ma t/m vrij) 

Groep 8 

Meester Jeroen (ma t/m vrij)

 

Formatie schooljaar 2019-2020 

 
Beste ouders / verzorgers, 

Met veel plezier en trots delen wij de formatie met u voor het volgende 
schooljaar.  

 

In het nieuwe schooljaar nemen wij afscheid van een aantal collega’s. Mees-
ter Arjan verlaat ons en gaat werken in zijn eigen woonplaats in Amster-
dam. Wij danken Arjan voor zijn inzet en collegialiteit en wensen hem veel 
succes met zijn nieuwe uitdaging. 

 

Ook nemen wij afscheid van juf Jacqueline. Jacqueline verving juf Kelly 
gedurende haar zwangerschapsverlof. Ook danken wij Jacqueline voor haar 
grote inzet op Dik Trom en wensen haar veel succes in haar loopbaan. 

 
Juf Heleen, intern begeleider, maakt de overstap naar een andere school van 
SOPOH. Haar taken worden voor minimaal een jaar overgenomen door 
Jette Nelissen. Jette is een zeer ervaren intern begeleider en al jaren werk-
zaam bij SOPOH. Juf Marye sluit bij Jette aan en in de toekomst neemt zij 
de taken volledig over van Jette. 

 

Juf Heleen zullen wij ook enorm gaan missen. Heleen is 6 jaar als intern 

begeleider aan onze school verbonden geweest. In die jaren is er een goede 

band tussen vele ouders en kinderen ontstaan. Heleen willen wij heel erg 

bedanken voor haar toewijding, integriteit en passie. Wij zullen haar zeker 

missen en wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe school. Als u He-

leen nog gedag wilt zeggen, kan dat op donderdag 11 juli om 15:00 uur. 

 
Wij verwelkomen juf Nelly Damave. Nelly is een ervaren en bevlogen kleu-
terleidster en komt onze kleuterbouw versterken. Ook Nelly is al jaren lang 
werkzaam binnen SOPOH. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Focuspunten schooljaar 

2019-2020 
In het nieuwe schooljaar ontwikkelen wij 

ons verder. Hierover kunt u lezen in de  

Bijlage van de Schoolgids, welke bij aan-

vang van het schooljaar aan u gestuurd 

wordt. Het team start een training Expli-

ciete Directe Instructie  (EDI).  Studieda-

gen en andere studiemiddagen gedurende 

het hele schooljaar worden hieraan be-

steed. Daarnaast is er een dagelijkse in-

vestering nodig van iedere leerkracht.  

EDI is een bewezen aanpak om de les-

effectiviteit te verhogen en te zorgen voor 

succeservaringen en betere leerprestaties 

bij alle leerlingen. Door kwalitatief goede 

instructie en leerlingen actief te betrek-

ken bij de inhoud van de lessen, wordt er 

een grote mate van betrokkenheid gerea-

liseerd  

Voor deze scholing is het van groot belang 

dat de leerkrachten de focus leggen op het 

lesaanbod en de daarbij horende lesvoor-

bereiding, de te behalen doelen en het 

analyseren van gegevens.  Dit in het be-

lang van de ontwikkeling van uw kind.  In 

het nieuwe schooljaar besteden de leer-

krachten tussen 15:00 en 16:00 uur hun tijd 

aan deze taken.  

Dat houdt in dat  in het nieuwe schooljaar , 

indien er een oudergesprek gewenst is, dit 

vanaf 16:00 u zal worden gepland. Wij 

vertrouwen erop dat u bij deze volledig 

bent geïnformeerd.   
 

 

 

 
Kalender 

2019-2020 
Voor aanvang van de zomervakantie ont-

vangt u de nieuwe schooljaarkalender. 

Wij verzoeken u nu alvast de studiedagen, 

vrije dagen en vakanties goed over te ne-

men in uw agenda. 

 

Wie werken er nog meer in de school 

 
Gymnastiek:  meester Tino (di-do-ochtend) 

Leerlingenzorg:  Juf Jette (ma-di-woe) 
 Juf Marye (ma-di) 

Cluzona:  Juf Willemijn (di-middag) 

Leerlingondersteuning: Juf Marjolijn (ma-di-woe-ochtend) 
Administratie:  Anneke Martin (ma- en woe-ochtend) 

Directie:  Robert Corver (ma t/m vrij)  

 

Ook verwelkomen wij weer een aantal stagiaires op school: 

Juf Dana: groep 3  (ma-di) 

Juf Annebel: groep 1-2A en 1-2B (do-vrij) 

Juf Chanel: groep 1-2A en 1-2B (ma-di-woe) 

Meester Gerben: groep 5 (vanaf febr.’20 ma t/m vrij: LIO-stage) 

Mogelijk dat er nog meer stagiaires zullen aansluiten bij het team. Deze zijn 

op dit moment nog niet bekend. 

Het team van Dik Trom kijkt uit naar een fijn en succesvol nieuw schooljaar.  

 

Nog een aantal weken en dan start de zomervakantie. Het gehele team van 

Dik Trom wenst u alvast een heel fijne, ontspannen vakantie toe.  

 

 

Overblijfkaarten 2029-2020 
In het nieuwe schooljaar blijven de tarieven voor het overblijven onveran-

derd.  Indien uw kind ook volgend jaar gebruik maakt van de overblijf op Dik 

Trom, kunnen wij u alvast mededelen dat  13 september de uiterste betaal-

datum is om een jaarkaart of nieuwe strippenkaart te kopen. 

U ontvangt zoals u reeds gewend bent, een bericht van de leerkracht zodra de 

strippenkaart vol is. 

U mag het verschuldigde bedrag op onze rekening overmaken. Indien u dat 

wenst, kunt u ook contant betalen bij meester Robert. 

 

IBAN: NL 91 INGB 000 7 687 281 t.n.v. Dik Trom overblijf 

Omschrijving: naam en groep van uw kind(eren) 

 

20-rittenkaart voor € 40,-  

30 rittenkaart voor € 50,-  

Jaarkaart voor de onderbouw (groep 1, 2, 3 en 4) voor € 160,- per kind    

Jaarkaart voor de bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8) voor € 220,- per kind 
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