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Agenda 
 
2 oktober 
Groep 5-8 middag vrij. Het team 
van Dik Trom heeft een studie-
middag over EDI. 
 

5 oktober 
Nationale Dag van de Leerkracht 
 
10 t/m 18 oktober 
Herfstvakantie  

 
De kijkavond op 8 oktober gaat niet 
door. Deze passen wij aan. Iedere 
groep maakt van activiteiten, creatief 
werk en andere zaken rondom de Kin-
derboekenweek foto’s. Deze zijn op 8 
oktober terug te vinden op de website 
onder de eigen klassenpagina. Thuis 
kunt u deze van alle klassen op uw ge-
mak samen met uw kind bekijken. Wel-
licht dat uw kind er ook nog iets bij 
kan vertellen. 

De uitreiking van de griffels en pense-
len vindt overdag per groep plaats. 

Ouderbijdrage 
Wij hebben al van heel veel ouders de bijdrage mogen ontvangen. Gewel-
dig, heel erg bedankt! Fijn dat de betaallink zo goed werkt. 
De penningmeester heeft een jaarbegroting opgemaakt van de inkomsten 
en uitgaven van schooljaar 2019-2020. In overleg met de Ouderraad en de 
directie is vastgesteld dat de ouderbijdrage dit schooljaar hetzelfde blijft:  
€ 25,- per kind. U heeft via de mail een betaalverzoek ontvangen Wij willen 
u vriendelijk verzoeken de bijdrage voor dit schooljaar te voldoen als u dit 
nog niet heeft gedaan. Waar wordt de bijdrage oa. voor gebruikt? 

• Organiseren van Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen. 
Aanschaf nieuwe boeken voor in de bibliotheek 
Sportactiviteiten en sportdag 
Dik Tromfeest 
Aanschaf materiaal luizen controle 
Kinderboekenweek 

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

 
Overblijfhulp kleuters 
Hallo, ik ben Bianca Oorthuis, moeder van drie kinderen. 
Mikey en Serissa zitten inmiddels op het V.O. en Wesley 
zit in groep 4. Ik stel mij graag even aan u voor. Vanaf  
maandag 28 september start ik met werkzaamheden als 
overblijfouder bij de kleutergroepen en ik heb er heel veel 
zin in. De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen 
in de klas samen met de leerkracht, het opruimen en 
schoonmaken van de groepen na de lunch en het begelei-
den van de kinderen bij het opruimen en jassen aantrek-
ken. Ik ben maandag, dinsdag en donderdag van 12:00-
13:00 uur aanwezig. Groetjes Bianca Oorthuis. 

 

Facebook en website 
Neemt u ook wel eens een kijkje op onze Facebook-pagina en op de websi-
te? Er worden leuke foto’s en activiteiten op gepost. Ook vindt u op onze 
website alle schoolinformatie zoals de kalender, de schoolgids, een pagina 
van de MR en nog veel meer.  
Op 8 oktober vanaf 17:00 uur kunt u een digitale tour maken langs de ver-
schillende groepspagina’s op onze website om de kijken wat er allemaal ge-
daan is rondom de kinderboekenweek. www.obsdiktrom.nl  



 

 

 

 

Schoolontwikkeling 
De studietweedaagse op 10 en 11 sep-
tember is erg zinvol geweest. Met elkaar 
hebben we o.l.v. een rekenspecialist een 
start gemaakt om onze rekenvisie onder 
de loep te nemen. Dit hebben we a.h.v. 
verschillende werkvormen gedaan. Het 
doel is om met onze uitgangspunten dit 
schooljaar een goede keuze te kunnen 
maken voor het uitzoeken van een nieu-
we rekenmethode. Wat vinden wij be-
langrijk en wat doet er toe in het reken-
onderwijs? Juf Sonja, rekenspecialist van 
Dik Trom, werkt dit verder uit en orga-
niseert meerdere momenten met het 
team om hiermee verder te gaan. Ook 
verdiepen wij ons in verschillende me-
thoden. Wij hopen eind van het school-
jaar een nieuwe methode voor rekenen 
gekozen te hebben. 
 
Ook hebben wij ons gericht op het be-
grijpend lezen. Binnen het begrijpend 
lezen is het belangrijk om actief lezen te 
bevorderen. Binnen het aanleren van 
leesstrategieën is het modelen van de 
leerkracht essentieel. Samen bekijken wij 
hoe wij het maximale uit de methode 
kunnen halen en de kinderen zo opti-
maal mogelijk te activeren binnen het 
begrijpend leesonderwijs. Ook richten 
wij ons op de verschillende methode-
toetsen, het woordenschataanbod en de 
remediering.  
 

Met EDI hebben wij weer een inspire-
rende dag beleefd. Wij zijn geheel opge-
frist en de focus is gelegd op de begelei-
de inoefening tijdens de les. EDI zetten 
wij dit schooljaar in binnen het rekenon-
derwijs en bij het vak spelling. De leer-
krachten zijn enthousiast en ervaren een 
hoge betrokkenheid van de kinderen 
tijdens de lessen. 

 

Op de komende studiedagen verdiepen 
wij ons verder in het rekenonderwijs, 
begrijpend lezen en EDI. 

 

Mad Science op Dik Trom 

Op 25 september hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een Mad  
Science show aangeboden gekregen op school. Vanaf die dag kunnen  
leerlingen van groep 3 t/m 8 weer worden ingeschreven voor de na-
schoolse wetenschap- en techniekcursus.  
De cursus is 6 weken lang op donderdag van 15:15u tot 16:15u op school 
en start op 22-10-2020.  
De leerlingen worden meegenomen in de wondere wereld van experi-
menten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema cen-
traal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Ui-
teraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
De cursus van dit schooljaar heet Extreme Elementen. Minimaal 15 en 
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de 
cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede 
groep starten. Inschrijven kan t/m 7-10-20 op nederland.madscience.org  

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is van start gegaan op 23 september.. En wat is er 
nu leuker als je een nieuw boek mag uitzoeken? Als je dat mag doen zou 
het leuk zijn wanneer je dat bij boekhandel Stevens gaat doen. Want als jij 

een boek koopt en zegt op welke school je zit, dan sparen wij automa-
tisch nieuwe boeken voor de school bieb! Sparen julllie mee?  

 

Migratie van IT service provider 
Op 6 oktober verhuizen wij met alle computersystemen van Heutink naar 
Cloudwise. Binnen ons bestuur stappen alle SOPOH-scholen over in ok-
tober Dit is een digitale verhuizing. 
Al het personeel krijgt andere e-mailadressen. Deze zullen vanaf 7 okto-
ber als volgt zijn opgebouwd: 
voornaam.achternaam@sopoh.nl  (vb: evelien.vandenberg@sopoh.nl 

De kinderen merken hier weinig van, behalve dat er 6 oktober geen chro-
mebooks en digiborden gebruikt kunnen worden. Wij gaan er vanuit van-
af 7 oktober weer volledig online te zijn. 

https://magazine.mad-science.nl/extremeelementen/home/
http://nederland.madscience.org/

