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Agenda 
5 november 

Informatieavond ouders groep 8 

over het voortgezet onderwijs 

Aanvang: 19:00 u 

6 november 
Ophaaldag All4Africa 

9 november 
Podium groepen 1/2A, 3, 5 en 7. 

Aanvang : 11:00 u 

16 november 

Sintversierochtend vanaf 8:30 u 

U komt toch ook om de school in 
Sintsfeer te brengen? Alle hulp is 

erg gewenst en heel fijn. 

23 november 

Podium groepen 1/2B, 4, 6 en 8. 

Aanvang : 11:00 u 

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 Ro-

bert krijgen en uw zoon/dochter 

alvast inschrijven. 

Dalton weetjes 

Wist u dat……….. 

* De leerkrachten de doelen uit de rekenmethode kritisch aan het 
bekijken zijn en deze   herschrijven indien dat nodig is? 

* Deze doelen op de weektaak van de kinderen staan? 
*Een doel haalbaar, meetbaar, belangrijk en activiteit-sturend moet 

zijn? 

*Je beter kunt reflecteren/evalueren met de kinderen wanneer de 
doelen goed geformuleerd zijn op de weektaak? 

*Juf Sonja en juf Willemijn dit jaar starten met de Daltonopleiding? 

*De daltoncoördinatoren (juf Cindy en juf Angelique) een aantal 
(proef)visitaties hebben op andere Daltonscholen? 

*De onderbouw leerkrachten op 26 november op andere Dalton-

scholen gaan kijken? 
*Dat er onder de leerkrachten een kijkwijzer wordt uitgezet om de 

doorgaande lijn te bewaken? 
*De leerkrachten bij elkaar op visitatie gaan om van en met elkaar 

te leren? 

*We n.a.v. de ingevulde kijkwijzer een speerpunt om te verbeteren 
kiezen? 

*Er aan de kijkwijzer klassenbezoeken gekoppeld zijn?  

 

Schoolgids 

Afgelopen schooljaar hebben we hard gewerkt aan het samenstel-

len van een geheel nieuwe schoolgids. Deze is door de vorm-
gever prachtig opgemaakt tot een mooi en aantrekkelijk do-
cument waarop wij enorm trots zijn. Ik nodig u uit om een 

kijkje te nemen op onze website en de schoolgids te bekijken 
onder de button ‘Documenten” 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxocqIvI3eAhXF2qQKHZm0Ad4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.obslorentzschool.nl%2FDalton%2FKernwaarden&psig=AOvVaw2IMDSSksyDSIqRRgY3_HLI&ust=1539865474764050


 

 

 

 

Inschrijven voortgangs-

gesprekken 
Vanaf dinsdag 30 oktober kunt u 
zich inschrijven voor een gesprek 
met de leerkracht(en) van uw kind

(eren). Deze lijsten liggen klaar in de 
bibliotheek. Wij verwachten dat 
alle ouders zich inschrijven voor een 

gesprek om over de voortgang van 

hun  kind(eren) te spreken. 

 

 

Engels op Dik Trom 
Vorig schooljaar hebben wij na uit-

voerige oriëntatie een nieuwe me-
thode Engels gekocht voor de groe-
pen 5 t/m 8.  Op woensdag 17 okto-

ber stond voor de leerkrachten de 
implementatie van deze methode 

gepland. De leerkrachten zijn en-
thousiast om na de herfstvakantie 
met de lessen te starten. Sommige 

groepen hebben al enkele lessen ge-

kregen. 
Dit schooljaar oriënteren wij ons op 

een Engelse methode voor groep 1 t/
m 4 welke in het nieuwe schooljaar 

ingevoerd zal worden. 

 

 

Website  
Neemt u 
ook wel 
eens een 

kijkje op 
onze websi-
te? Regel-

matig 
plaatsen wij daar nieuws vanuit de 

groepen op de speciale groepspagi-

na’s. 
Ook vindt u daar de nieuwsbrieven 

en andere documenten. 

www.obsdiktrom.nl  

 

 

 

Stichting All 4 Africa komt weer langs!  
Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa 

heeft ook dit jaar weer met uw school afspraken gemaakt 
voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen 
door de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hiervoor 

verstrekt Stichting All 4 Africa ‘nieuwe’ bedrukte enve-
loppen met daarin plastic zakken waarin de kleding en 
schoenen gedeponeerd kan worden. Deze enveloppen 

worden zoals u inmiddels gewend bent, ruim een week 
voor de daadwerkelijke ophaaldag door de leraren en le-

raressen in de klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding wil-
len doneren dan in de door Stichting All 4 Africa ver-
strekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic 

(vuilnis) zak. Op de door ons verstrekte enveloppen met 
daarin plastic zakken vindt u bovendien de uiterlijke in-

leverdatum.  

Na de vakantie krijgende kinderen een zak van All4Afri-
ca mee naar huis. De zakken met inhoud kunnen ALLEEN 
op 6 november op school ingeleverd worden. Eerder is niet 

mogelijk.  

Wij danken u bij voorbaat enorm voor uw inzet en mede-

werking! 

Stichting All 4 Africa 

www.all4africa.nl  

Hulp gevraagd 
Een aantal grote takken van de bomen bij het schoolplein van de 
kleuters hangen op gezichts-
hoogte. Wij zoeken een vader / 

moeder die voor ons een aantal 
takken zou kunnen wegzagen.  
Natuurlijk staat daar ook wat 

tegenover en dat bespreken wij 
graag met u. Wij hebben een 
speciale zaag voor boomtakken 

op school. De takken zijn niet dik, 
maar wel onhandig en hangen in 

de weg. Wie zou dit voor ons wil-
len doen? U kunt meester Robert 

een berichtje sturen.  Alvast heel erg bedankt voor uw hulp. 

 

http://www.all4africa.nl

