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Agenda 
 
10 t/m 18 oktober 
Herfstvakantie  

 

26 oktober 
U ontvangt een uitnodiging per mail 
voor het digitale voortgangsgesprek 
van de leerkracht(en) van uw 
kind(eren).  

 

 

Smartwatches 
Bij deze brengen wij ons 
beleid voor het gebruik 
en meebrengen van  

mobiele telefoons en 
smartwatches nog eens 
onder uw aandacht. 

Mobiele telefoons en smartwatches 
mogen niet worden gebruikt op school. 
Tevens mogen deze niet in het lokaal 
aanwezig of zichtbaar zijn. Wij advise-
ren om de smartwatch van uw kind 
thuis te laten. Voor het protocol ver-
wijzen wij  u naar de website, waar  
deze voor u is terug te lezen. 

 

Voortgangsgesprekken digitaal 
De voortgangsgesprekken kunnen vanwege de huidige ontwikkelingen  van 
het Coronavirus niet fysiek op school plaatsvinden. Wij vinden het risico te 
groot doordat er in korte tijd veel mensen de school inkomen. De gesprek-
ken vinden digitaal plaats. Dit is ook voorgelegd en goed gekeurd door de 
MR. De gesprekken staan gepland op 5 en 10 november. Aangezien het 
voeren van deze gesprekken meer tijd van de leerkracht vraagt, kan de leer-
kracht mogelijk een 3e dag voor de gesprekken inplannen. In verband met 
de verschillende agenda’s van de leerkrachten, kan deze 3e dag per leer-
kracht verschillen. 

Hoe gaat het digitale gesprek in zijn werk? 

Op maandag 26 oktober stuurt de leerkracht van uw kind u een overzicht 
waarop u kunt zien wanneer u bent ingedeeld voor het digitale gesprek. Wij 
zorgen ervoor dat de gesprekken van uw kinderen niet op dezelfde tijd wor-
den gepland. Helaas is het voor ons niet mogelijk de gesprekken 10 minu-
ten na elkaar te plannen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het voordeel voor 
u is dat u de gesprekken vanuit huis kunt voeren zittend achter uw laptop,  
tablet of telefoon.  

Vanaf groep 5 neemt uw kind ook deel aan het gesprek. In het overzicht 
dat de leerkracht u op 26 oktober toestuurt, ziet u op welke datum en tijd-
stip het gesprek plaatsvindt. 

U kunt met een andere ouder onderling ruilen van datum of tijdstip. De 
leerkracht speelt hierin geen rol en kunt u hiervoor niet benaderen. Heeft u 
geruild van tijdstip, verneemt de leerkracht dat graag van u, zodat de digita-
le uitnodigingen op het juiste tijdstip ingepland en aan u verstuurd kunnen 
worden. 

De gesprekken van groep 4 t/m 8 vinden plaats via Google Classroom. Uw 
kind krijgt zijn/haar inloggegevens mee naar huis. U logt samen met uw 
kind in. 

De gesprekken van groep 1-2 a, b, c en groep 3 vinden plaats via Microsoft 
Teams. 
Ouders van groep 1-2 a, b, c en groep 3, houdt u aub uw mailbox in de ga-
ten. U ontvangt een paar dagen voor het gesprek een uitnodigingslink in uw 
mail. Als u op deze klikt, komt u vanzelf in de digitale omgeving. Om deel 
te kunnen nemen heeft u een computer / tablet / telefoon nodig met came-
ra en geluid. 

Wij vragen u 5 minuten voor aanvang in te loggen. Op de afgesproken tijd 
logt de leerkracht ook in, zodat u direct met het gesprek kunt starten. 
Wij wensen u alvast een prettig gesprek op deze nieuwe manier! 



 

 

 

 

Uw schoolbezoek 
Af en toe worden ouders voor een ge-
sprek op school uitgenodigd. Bij het be-
treden van de school vragen wij u uw 
handen te ontsmetten met de desinfec-
tiegel die in een zuil naast de ingang is 
geplaatst. Daarnaast waarderen wij het 
als u een mondkapje draagt zolang u 
zich beweegt door de school. Het 
mondkapje kan af zodra u heeft plaats-
genomen op de plaats waar het gesprek 
plaatsvindt. Het spreekt voor zich dat u 
indien u verkoudheidsklachten heeft, 
thuisblijft en uw afspraak annuleert.  
Mogelijk dat deze digitaal kan plaatsvin-
den of er wordt een nieuwe datum met 
u afgesproken. 
 

Geen lampionnen 
Gezien de corona-ontwikkelingen in 
onze regio, kiezen wij ervoor dit jaar 
geen lampionnen voor Sint Maarten te 
maken op school. Natuurlijk bent u vrij 
zelf invulling te geven aan dit feest, maar 
wij faciliteren dit niet vanuit school. 
 

Kinderboekenweek 

Op donderdag 8 oktober kunt u vanaf 
17:00 uur een digitale tour maken via 
onze website. U kunt op iedere groeps-
pagina de creaties en de verdere uitwer-
king van de kinderboekenweek bekijken. 
Via de blauwe button ‘Activiteiten’ op 
onze website ziet 
u hoe wij de kin-
derboekenweek 
hebben geopend. 
Wij wensen u veel 
plezier! 

 

https://obsdiktrom.nl/  

 

 

 

 

 

 

 

Schoolontwikkeling 
Op vrijdag 2 oktober heeft het team van Dik Trom een studiemiddag ge-
had. Wij hebben teambreed een verdiepingsslag in EDI gemaakt en heb-
ben hiermee ons eerste cursusjaar met goed gevolg afgesloten. Het hele 
team is binnen EDI basis geschoold en heeft daarvoor een certificaat ge-
kregen. Dit schooljaar borgen wij de ingezette koers en verdiepen wij ons 
met EDI. De principes worden ingezet bij de vakken Rekenen en Spel-
ling. EDI komt steeds meer in ons systeem De leerkrachten passen deze 
principes ook steeds meer toe in hun dagelijks handelen en bij andere 
vakgebieden. Dit is een mooie ontwikkeling. 
EDI brengt veel enthousiasme en betrokkenheid bij het team. Er is veel 
herkenning en de handvatten zijn direct uitvoerbaar. 
De teamleden vormen maatjes met elkaar en bereiden de komende perio-
de ook samen een EDI-les voor en gaan deze bij elkaar bekijken. Op deze 
manier wordt de professionele dialoog gevoerd en helpen de leerkrachten 
elkaar verder door feedback te geven en ontvangen. Deze kunst van het 
lesgeven wordt teambreed gedragen. 
  

Waardering 
Wij willen onze grote dank uitspreken voor de berichten die wij maandag 
5 oktober, op de Dag van de Leerkracht hebben mogen ontvangen. Het 
is fijn te vernemen dat u waardeert wat wij doen en hoe wij in deze inge-
wikkelde tijd het onderwijs zo goed mogelijk vormgeven. Dat doet ons 
bijzonder goed! 
Wij bevinden ons in een ingewikkelde tijd waarin onzekerheden een grote 
rol spelen. Continuïteit van het onderwijs heeft voor ons prioriteit. Ge-
lukkig is dat de afgelopen periode in vele gevallen mogelijk gebleken. Bij 
ziekte of corona-gerelateerde klachten van leerkrachten, doen wij ons  
uiterste best vervanging te organiseren. Het kan zijn dat dit niet mogelijk 
is. Indien dit het geval is, verneemt u dat uiterlijk om 7:30 uur op dezelfde 
ochtend per mail. 

Ouders op schoolplein 
Het halen en brengen verloopt prima. Wij merken dat het soms voor u 
verwarrend is als er ouders op het schoolplein staan. Hieronder vindt u 
nog eens de huidige afspraken voor halen en brengen op een rijtje: 

• Ouders van groep 1-2 a, 1-2 b en 1-2 c brengen hun kind tot aan de 
schooldeur. Bij het ophalen mogen de ouders van deze groepen een 
plek innemen op het schoolplein om hun kleuter op te wachten. 

• Ouders van groep 3 t/m 8 kunnen meelopen tot het toegangshek 
van het schoolplein. De kinderen lopen zelf naar de hoofdingang 
waar zij altijd door een personeelslid worden verwelkomd. Bij het 
ophalen loopt uw kind zelfstandig de schooldeur uit en komt naar u 
toe. 
Op deze manier zorgen we voor zo weinig mogelijk volwassenen 
op het plein, waardoor de ouders van de kleuters voldoende gele-
genheid hebben om afstand van anderen te houden bij het halen en 
brengen. 

 

Komt u aub op tijd, dat betekent vóór 8:30 uur. Om 8:30 uur start de les! 

https://obsdiktrom.nl/

