
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 2  
2018-2019 

 

 

Agenda 
14 sept 
Uiterste betaaldatum overblijf-

kaart 
18 sept 
19:00 u informatieavond voor alle 

ouders in de groep van uw kind. 
Aansluitend 2 workshops waarvoor 

u zich kunt inschrijven. Uitnodiging 
heeft u via uw kind en per mail 
ontvangen. Deze ontvangen wij 

graag retour. 

25 sept 

Schoolfotograaf op school. 

19:00 u Algemene Ouderavond en 
aansluitend informatiebijeenkomst 
De Vreedzame School. Eindtijd 

21:00 u 
Informatie volgt zsm. 

27 en 28 sept 
Studie tweedaagse team. Alle kin-
deren vrij. 
 

Sportkalender 2018-2019 
Handbal:  26sept gr 3 t/m 6 

                          3-okt gr 7 en 8 

Volleybal:  17 nov 

Hockey:  in herfstvakantie 

Basketbal:  27 en 28 dec 

Waterpolo:  5 jan 

Voetbal:  april/mei  

Atletiek:  15 jun 

 

 

NAW-gegevens 
U kreeg ieder schooljaar opnieuw een zgn. EHBO-briefje waarop u 
alle gegevens kon invullen zoals mobiele telefoonnummers, aller-
gieën van uw kind enz.  Wij vinden het zonde van het papier en van 

uw tijd om dit steeds weer opnieuw in te vullen. Bij deze vragen we u 
als er gegevens veranderd zijn (telefoonnummers en  
e-mailadressen enz.), dit z.s.m. aan de leerkracht door te geven. Zo 

houden wij uw gegevens up-to-date en kunnen wij u tijdens school-
tijd bij calamiteiten altijd bereiken. 

 

Ontruimingsoefening  
As. woensdag 12 september , bij droog weer, 
houden wij een ontruimingsoefening. Wij oe-

fenen 2 maal per jaar. Deze ontruiming wordt gedaan in het kader 
van de veiligheid. De vakbonden hebben toevallig alle schoollei-
ders ook opgeroepen op 12 september de scholen te ontruimen als 

een soort ‘stakingsactie’ van schoolleiders. Dit heeft u vast in het 
nieuws gehoord. Aan deze actie geef ik geen gehoor en wij ontrui-

men dus alleen om te oefenen. 

Overblijfkaart 
Heeft u al een overblijfkaart gekocht voor uw kind(eren)? Fijn, dan 

kan uw kind gebruikmaken van de overblijfmogelijkheid op school. 

Indien u dit nog niet heeft gedaan, zou u dit willen doen voor 14 sep-
tember? Meer informatie hierover vindt u in Tromgeroffel 1 die op 

30 augustus aan u is gestuurd. 

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

naam en groep van uw kind(eren) 
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Schoolfotograaf 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook 
de informatiebrief van de fotograaf. 

Deze komt op 25 september. In deze 
brief vindt al alle 
belangrijke infor-

matie. 

Broertjes/zusjes 
die beiden op 

school zitten, wor-
den tijdens school-
tijd gefotografeerd. Daar zorgen wij 

voor. 

Heeft u een kind / kinderen die 
(nog) niet op Dik Trom zitten en wilt 

u daar wel een broer/zus foto van? 
Dan kunt u zich inschrijven op de 

intekenlijst in de grote hal.  

 

Schoolwas 
Vorig schooljaar heeft de moeder 

van Seph en Sil iedere 2 weken voor 
ons de handdoeken en theedoeken 
gewassen. Daar waren wij ontzet-

tend blij mee. 

Wij zoeken een of 
meerdere ouders 

die eens in de 2 
weken onze was 
willen wassen? 

Deze bestaat max 
uit 1 wasmand vol en betreft uitslui-

tend hand– en theedoeken en 

dweiltjes. 
Als meerdere ouders dit willen 
doen, dan bent u maar een paar keer 

per jaar aan de beurt. 

Wij zouden het erg op prijs stellen. 
Indien u dit zou willen doen, wilt u 

dat  aub aan meester Robert door-
geven? Heel erg bedankt alvast 

voor de moeite. 

 

Daltonnieuws 
Zoals u in de bijlage van de schoolgids heeft kunnen lezen (deze 
staat op de website en is ook voor de zomervakantie aan u toege-

stuurd) richten wij ons dit schooljaar op vele aspecten van Dalton. 
Specifieke aandacht besteden wij aan reflecteren en evalueren 
van de kinderen op het doel van de les. Belangrijk hierbij is dat 

kinderen ook bewust werken aan de doelen van de les en aan hun 
eigen doelen. Hierbij vergroten wij het eigenaarschap van de kin-

deren.  
Vanzelfsprekend worden alle andere Dalton-
aspecten voortgezet en regelmatig kritisch 

bekeken en onder de loep genomen. Middels 
groepsbezoeken en collegiale consultaties 
houden wij elkaar scherp en kunnen wij van 

en met elkaar leren. 

De leerlingenraad    
(geschreven door de kinderen zelf) 

De kinderen in de leerlingenraad denken met 

juf Cindy mee over leuke ideeën om de school 
leuker en beter te maken. De kinderen moesten 
aan het begin van het jaar brieven schrijven, 

maar daardoor kan natuurlijk niet iedereen in 
de leerlingenraad. Daarom heeft de leerlingen 

een ideeënbus gemaakt, kinderen kunnen dan 
een briefje met zijn/haar idee in de ideeënbus 
doen. Binnenkort hebben we de eerste vergade-

ring en gaan we praten over uitbreiding van de leerlingenraad. 
Dit zijn de kinderen die in de leerlingen zitten. 
Groep 6: Quinty en Ravi  

Groep 7: Sylke 

Groep 8: Dafne 

 

 

Met vriende-

lijke groet,  

Het voltallige 
team van Dik 

Trom 
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Bericht uit de krant 
Onderstaand bericht stond vorige week in de krant. U zult vast ook in het nieuws volgen dat zowel het on-

derwijs als andere  beroepen in de (semi) publieke sector mogelijk acties willen gaan voeren. Op dit mo-
ment is er nog niets  zeker, maar wij willen in ieder geval onderstaand bericht met u delen.  Wij wachten op 
bericht vanuit het bestuur. Staken vinden wij  het uiterste middel om een signaal af te geven. Het onder-

wijs staat op zijn kop en uw kind is daarvan in de zeer nabije toekomst ook de dupe van. Wij strijden voor 
uw kinderen, voor de kwaliteit van het onderwijs en voor het mooiste beroep dat bestaat! Bij mogelijke ac-

ties hopen wij op uw begrip en steun. ! 


