
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 2  
2019-2020 

 

 

Agenda 
 
De kalender heeft u voor de zomer-

vakantie al van ons ontvangen per 
mail. Ook is deze op de website te 
vinden. 

 
3 en 4 sept voorlopig adviesge-

sprekken groep 8 (ouders hebben 
de uitnodiging voor de vakantie 

ontvangen) 

 
13 sept Uiterste betaaldatum over-

blijfkaart 

 
6 sept Studiedag, gr 1-8 vrij 
 

10 sept 19:00 u informatieavond 
voor alle ouders in de groep van uw 

kind.  

 

30 sept 

Schoolfotograaf op 

school 

 

 

 

 
 

 

 

Hulpouders gezocht 
Om het schooljaar prettig en soepel te laten 

verlopen, zijn wij op zoek naar een aantal 
hulpouders. Zou u ons uit de brand willen 
helpen en het voortbestaan van de commis-

sies willen helpen realiseren?  

  

Vele ouders van de luizenpluis-commissie zaten in groep 8 en zijn 
van school. Onze luizencommissie is nu flink onder bezet. Zij contro-
leren na iedere vakantie de kinderen van school op hoofdluis. Wilt u 

alstublieft onze luizencommissie versterken? Wij continueren graag 

de controle in het belang van uw kind.  

 

Wij zoeken nog 1 ouder die het leuk vindt om  aan te sluiten bij de 
leerkrachten en een andere ouder om mee te helpen het Sinter-

klaasfeest te organiseren.  Helpt u mee? 

 

 

De sportcommissie zoekt 
ook versterking. Samen met 
andere ouders maakt u 

toernooien bij de kinderen 

bekend en schrijft de kin-
deren in.  Ook het klaarzet-

ten van de sportassen met sportkleding voor de coaches is een on-

derdeel.  

 

U zou ons werkelijk heel blij maken met uw hulp. U kunt contact op-
nemen met meester Robert indien u wil/kan aansluiten bij een van 
bovenstaande oproepen. Alvast bedankt! 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLvaG11ZTdAhVMaVAKHdAhC-8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-vector%2Fprofessionele-fotograaf-illustratie_829526.htm&psig=AOvVaw02MZpEWBaP8rv-Oze


 

 

 

 

Oproep 
De bibliotheekcommissie en Sport-

commissie zoeken versterking!   

 

De bibliotheekcommissie is nog op 
zoek naar 1 ouder die om de week op 

vrijdagochtend een uur kunnen 
meehelpen om boeken aan de kin-
deren uit te lenen. Dit doet u samen 

met nog een 
ouder van de 
commissie. De 

kinderen zullen 
daar heel blij 

mee zijn! 

 

 

Zou u het leuk vinden om aan te 
sluiten bij deze groep ouders? Zowel 

de commissie als wij zijn daar heel 
erg blij mee. U kunt zich aanmelden 
bij meester Robert. Hij kan u precies 

vertellen wat de commissie inhoudt. 
Wij hopen op en aantal enthousias-

te ouders. 

 

 

Facebook 
Volgt u onze Facebookpagina al?  
Daarop delen wij regelmatig leuke 

activiteiten en / of wetenswaardig-
heden.  Neemt u eens 
een kijkje en like als u 

op de hoogte wil blij-

ven. 

 
www.facebook.com/

obsdiktrom 

 
 

 

Overblijfkaart 
Heeft u al een overblijfkaart gekocht? Dan kan uw kind overblij-
ven. Als u dit nog niet heeft gedaan, heeft u daarvoor tot 13 sep-

tember de tijd.  U kunt het bedrag overmaken of contant bij mees-
ter Robert betalen. Ieder kind heeft een eigen overblijfkaart nodig. 
 

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  

IBAN: NL 91I NGB 000 768 7281 t.n.v. Dik Trom overblijf 

Omschrijving: naam en groep van uw kind(eren) 

 

Chromebooks 
Vanaf dit schooljaar werken wij vanaf groep 3 met 
chromebooks. Iedere groep heeft de beschikking 
over 5 chromebooks. Daarnaast worden ook nog de 

gewone computers gebruikt. Wij zijn erg blij met deze ontwikke-
ling. Wij hopen op den duur steeds meer chromebooks de school 

binnen te halen.  

 

 

Onze        van dit schooljaar  

In dit nieuwe schooljaar ontwikkelen wij ons ver-
der. Hierover heeft u meer kunnen lezen in de  Bijlage van de 
Schoolgids, welke in juli aan u is gestuurd.  Deze is ook te vinden 

op onze website. Het team start een training Expliciete Directe In-
structie  (EDI).  Studiedagen en andere studiemiddagen geduren-

de het hele schooljaar worden hieraan besteed. Daarnaast is er een 

dagelijkse investering nodig van iedere leerkracht.  
Hierbij herinneren wij u eraan  dat het voor deze scholing van 
groot belang  is dat de leerkrachten de focus leggen op het lesaan-

bod en de daarbij horende lesvoorbereiding, de te behalen doelen 
en het analyseren van gegevens.  Dit in het belang van de ontwik-

keling van uw kind.  Vanaf dit schooljaar besteden de leerkrach-

ten tussen 15:00 en 16:00 uur hun tijd aan deze taken.  
Dat houdt in dat  indien er een oudergesprek gewenst is, dit vanaf 

16:00 u zal worden gepland. Wij vertrouwen erop dat u bij deze 

volledig bent geïnformeerd.   


