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Agenda 

18 oktober 
Kijkavond Kinderboekenweek en 
uitreiking gouden griffels en pen-

selen. 

17:00-18:00 uur 

U komt toch ook met uw kind? 

Misschien valt uw kind wel in de 

prijzen! 

 

Ouderhulp 
Op de goed bezochte ouderavond 
van 25 september is een oproep 
aan alle ouders gedaan voor hulp 

en ondersteuning bij commissies als 
Sinterklaas, Kerst en Pasen. Uw 
hulp wordt heel erg gewaardeerd 

en is ook nodig. Zou u ook op enige 

wijze willen participeren in het  

organiseren van deze of andere  

activiteiten? Stuurt u aub een mail 
aan oc@diktromschool.nl  t.n.v. dhr 

Tim Hasenbosch. Meldt u zich ook 
aan? Samen met u maken we er on-

vergetelijke activiteiten van. 

Heel hartelijk bedankt alvast voor 

uw aanmelding. 

 

 

 

 

Hoe zet Dik Trom de werkdrukgelden in? 
Vanuit de werkdrukgelden heeft de directie in samenspraak met de 

PMR voor het volgende gekozen. 

Wekelijks is op maandag juf Cindy vrij geroosterd. Ze ondersteunt 
planmatig in iedere groep. Dit kan door handen in de klas bij een 

activiteit, het afnemen van individuele toetsen, werken met kleine 
groepjes kinderen, nakijken of bijvoorbeeld lesgevende taken zodat 
de leerkracht buiten de klas administratieve werkzaamheden kan 

doen.  
Daarnaast wordt er een vakleerkracht voor muziek ingezet voor een 

periode van 16 weken. De muziekleerkracht geeft 8 lessen van een 
uur aan iedere groep. De week nadat de docent is geweest is het de 
bedoeling dat de leerkracht voortborduurt op de vorige les. De leer-

kracht is aanwezig tijdens de lessen en de kinderen genieten van 

goed overdachte en inhoudelijke muzieklessen. 

De onderwijsassistent, juf Marjolijn, werkt met groepjes kinderen uit 

groep 1 t/m 8. De leerkracht geeft in overleg werk mee aan de kin-

deren die bij juf Marjolijn werken. De kinderen krijgen op deze ma-

nier meer en gerichter aandacht en er is voor de andere kinderen 

aandacht van de leerkracht. 

 

Schoolafspraken 
Met het team hebben we vo-

rig schooljaar uitvoerig ge-

sproken over algemeen gel-
dende afspraken binnen 

school die voor iedereen bin-
nen school gelden. Deze zijn 
samengevat in 3 afspraken 

die vorige week aan de kin-
deren zijn geïntroduceerd en besproken. De afspraken hangen ook 

zichtbaar in de school en in ieder lokaal. 



 

 

 

 

Schoolkaarten 
U kent ze vast nog wel van vroeger: 
de land– en provinciekaarten die de 

leerkracht uitrolde en ophing aan 
het bord. De topografieles kon be-
ginnen. Wij zijn nog in het bezit van 

vele van dit soort kaarten. Ben u ge-
ïnteresseerd en zou u graag zo’n 

kaart willen hebben? Kom gerust 
langs en neem er eentje mee. Wij 
vragen u om hiervoor een gift te do-

neren geheel naar eigen keuze en 
inschatting. 
Van 1 euro tot 

wat u ervoor 
over heeft. De 
opbrengst 

zullen wij  ge-
bruiken voor 

speelmateri-
aal voor alle 
kinderen. 
 

Inschrijven jongere  
kinderen 
Heeft u nog kleine kinderen thuis 
van 2 of 3 jaar en u wilt hen ook 
graag inschrijven op Dik Trom? Dan 

wil ik u verzoeken dit tijdig te doen. 
De interesse in de school groeit en 

het leerlingaantal ook. Om ervoor te 
zorgen dat uw kind ook een plekje 

heeft, kunt u een inschrijfformulier 

bij meester Robert krijgen en uw 

zoon/dochter alvast inschrijven. 

 

Daltonnieuws 
Vorig schooljaar zijn we gestart om Daltonnieuws in onze Tromge-

roffel op te nemen. Dit zetten wij ook dit jaar voort. 

Vanuit ons eigen geschreven Daltonboek delen wij steeds infor-
matie met u. Bent u nieuwsgierig welke informatie al eerder ver-
strekt is? Deze kunt u vinden in de nieuwsbrieven van vorig 

schooljaar die op de website te vinden zijn. 

 

Gebruik werkplekken buiten de klas 

Op Dik Trom kunnen de kinderen naar keuze op de gang of in de 
aula werken. 

Beneden, waar de groepen 1 tot en met 4 zitten, is er werkruimte in 
de gang bij de bibliotheek. 
Op de bovenverdieping, waar de groepen 5 tot en met 8 zitten, is 

er een aula voor al die groepen en is er gelegenheid om op de gang 
te werken. 
Kinderen (vanaf groep 5) die buiten de klas of op de pc werken la-

ten dit weten d.m.v. hun naamkaartje op te hangen op het white-
board in de klas. Het werken op de gang/pc/aula evalueren we 

regelmatig met de kinderen. 
 
Gang kleuters  

Bij de kleuters is het activiteitsafhankelijk, waar de kinderen zit-
ten: in de klas of in de gang.  
Bij de kleuters is per activiteit aangegeven hoeveel kinderen 

hieraan mogen werken.  
 
Gang (groep 3 en 4) 

De kinderen van groep 3 en 4 werken, in overleg met de leer-
kracht, op de gang. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een opdracht 

waarbij er samengewerkt moet worden of wanneer een kind juist 
even buiten de klas wil of moet werken. 
 

Gang (groep 5 tot en met 8) 
Zowel voor als achter de klapdeuren is een aantal tafels beschik-
baar om aan te werken. Hier mag worden samengewerkt, maar het 

overleg dient zacht te gebeuren. 
 
Aula (groep 5 tot en met 8) 

De aula is een stilte plek. Als kinderen daar willen werken, moe-
ten ze stil en zelfstandig (alleen) aan de slag gaan. Onze kinderen 

kunnen daar alleen zitten als ze zeker weten dat ze hiertoe in staat 
zijn. 


