
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 17 
2018-2019 

 

 

Agenda 
 

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. 

 

———————————————

Wij wensen alle kinderen, ouders, opa’s 

en oma’s een heel fijne vakantie. Geniet 

van het elkaar, de vrijheid en mooie be-

levenissen. 

Wij zien iedereen graag weer uitgerust 

en met mooie verhalen terug op maan-

dag 26 augustus. De deur opent om 8:15 

uur. 

  

Bij deze kunnen wij u mededelen dat wij 

volgend schooljaar Nicolien Voorpostel 

van harte welkom heten in ons team. Zij is 

Onderwijsassistent en komt het team 

versterken op donderdag– en vrijdag-

ochtend. Nicolien is reeds bekend met de 

school en kinderen, aangezien zij al jaren 

als pedagogisch medewerkster werk-

zaam is bij Partou. Wij wensen Nicolien  

veel succes en plezier op Dik Trom.

  

Ouders bedankt! 

Het schooljaar is bijna ten einde en dat betekent ook dat we terug 
kijken! Wij kijken terug op een gevarieerd, mooi en prettig school-

jaar. Een jaar met vele activiteiten waaraan u uw steentje heeft bij-
gedragen en daar staan wij graag even bij stil. Of u nu eenmaal of 
vijfmaal uw hulp heeft aangeboden, voor de kinderen en voor ons 

was het heel prettig. Daarnaast zijn er ook commissiegroepen waarin 
ouders met grote regelmaat in touw zijn. Te denken valt aan de ou-
ders van de Luizenpluis, de ouders van de Sportcommissie, de biblio-

theek, de klassenouders, de Wasouders, de ouders die contactper-
soon zijn tussen school en de fotograaf, de ouders van de Avondvier-

daagse , de ouders van de MR, Mandy die het team een aantal maal 
per week van heerlijke koffie voorziet en ook de ouder die met re-
gelmaat iets lekker voor het team komt brengen van de warme bak-

ker.  Zeker bedanken wij ook  de vele ouders die geholpen hebben 
bij het circusfeest., de sportdagen , avondvierdaagse en excursies. 

Uw hulp hebben wij zeer gewaardeerd. 

Zonder u zijn er geen activiteiten mogelijk. Daarom zijn wij zo ont-

zettend blij met uw hulp. Daarbij is het voor uw kind ook erg leuk als 

u zich kunt inzetten voor activiteiten voor hen. 

Wij zetten u als ouder graag in het zonnetje, omdat u dat verdient. 

Dit schooljaar kan in de boeken als geslaagd en wij hopen dat het 

nieuwe schooljaar ook weer ruimte biedt voor mooie belevenissen. 
Belevenissen om op te schrijven om de herinnering te bewaren. Om 

dat voor u iets gemakkelijker te maken, ontvangt u van ons als blijk 

van waardering een heuse Dik Trom pen. 

Vandaag krijgt uw kind deze pen, voorzien van een klein etui en een 

bedankkaartje, mee naar huis. Wij hopen dat u er blij mee bent. 

Nog twee weken school en dan begint de zomervakantie. Het team 

wenst u een fijne en ontspannen vakantie toe! 


