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Agenda 
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. 

22 en 27 november 

Voortgangsgesprekken  

groep 2 t/m 7 

23 november 

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

Aanvang : 11:00 u 

27 november 

Schoen zetten 

4 december 

Surprise mee naar school en 

kijkmoment 15:00-15:30 u 

5 december 

Sinterklaasfeest 

 

Vrijdag 16 november 

De school versieren in 

Sintsfeer. Komt u ook 
even helpen? Wij heb-

ben uw hulp hard nodig! 

Koffie/thee staat klaar! 
8:30 uur!  

Schoen zetten 
Over een week komt Sinterklaas weer in het 

land. Hij heeft ons laten weten dat de kinderen 
allemaal hun schoen mogen zetten op dinsdag 
27 november. Wilt u ervoor zorgen dat uw 

zoon/dochter op 27 november een schoen mee-
neemt naar school? Wij vinden het heel leuk 
dat de Sint ook dit jaar de kinderen weer kan 

verrassen met een presentje. 
Surprises groep 5 t/m 8 
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de Sint ook dit jaar een 

handje. Zij maken voor elkaar een surprise. 

Hierover krijgen de kinderen binnenkort infor-
matie. Wij vragen u om uw kind te helpen her-

inneren om een surprise te maken, zodat ieder 
kind een cadeautje kan uitpakken op 5 decem-
ber. De bedoeling is dat de surprise dinsdag 4 

december om 8:30 uur meegenomen wordt 
naar school. Alle surprises kunnen bewonderd 
worden door u als ouder op dinsdag 4 decem-

ber tussen 15:00 uur en 15:30 uur. Komt u ook een kijkje nemen? 
Bibliotheek 
De boeken in onze bibliotheek zijn zorgvul-

dig uitgezocht. Oude boeken zijn uit de col-
lectie gehaald en er zijn al vele nieuwe boe-

ken aangeschaft die inmiddels alweer door 
de kinderen zijn geleend. Dit is mede moge-
lijk gemaakt door uw ouderbijdrage die u betaald heeft. De komen-

de periode zullen meerdere boeken aangeschaft worden. De biblio-
theekcommissie koopt de boeken in en zorgt er voor dat de boeken 
worden ingevoerd, zodat de kinderen deze kunnen lenen. Wij dan-

ken de ouders van de bibliotheekcommissie voor hun enorme inzet 
en ook bedanken wij alle ouders die het mede mogelijk hebben ge-

maakt om nieuwe boeken voor uw kind aan te schaffen. 
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GGD-flits  
 
Gehoorschade 

1.100.000.000 jongeren lopen we-
reldwijd risico op gehoorschade 

door harde muziek en gehoorschade 
komt steeds jonger voor. Gehoor-
schade ontstaat doordat de trilharen 

in het binnenoor beschadigd raken. 
Dit kan het gevolg zijn van ouder 
worden, dat is natuurlijke slijtage. 

Maar trilharen beschadigen ook 
door te veel blootstelling aan harde 

geluiden.  

Wist u dat…. 
Een piep in het oor een teken 

van gehoorschade is? 
1 op de 4 kinderen na het muziek 

luisteren wel eens een piep in 

het oor heeft? 
Geluid boven 80 decibel al 

schadelijk kan zijn voor het 

gehoor?  
 
Online testen 

Uw kind kan zelf online testen hoe 
goed hij of zij hoort met 

de Kinderhoortest (6-12 jaar) of de 
Oorcheck hoortest (vanaf 12 jaar). 

 

Twijfelt u aan het gehoor van uw 

kind? U kunt u altijd een hoortest af 

laten nemen bij  assistente jeugdge-

zondheidszorg. Een afspraak maken 

kan via 023-7891777 op werkda-

gen van 8.30 - 12.30 uur  en 13.00 - 

17.00 uur. 

 
 

 

Speciale uitgave van Donald Duck 

De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben allemaal een 
editie van het weekblad Donald Duck ontvangen. 

Deze wordt door de Oudercommissie aan de kin-
deren aangeboden. In deze speciale uitgave vindt u 
ook een folder  waarmee u de mogelijkheid heeft 

een abonnement af te sluiten. Veel leesplezier, want de Donald 

Duck kan ook voor u heel leuk zijn om te lezen.  

Vindt u het leuk om aan te sluiten 
bij het organiseren van het kerst– 

of paasfeest, het Dik Tromfeest of 
de schoolreis? Uw hulp wordt erg 

op prijs gesteld. Wij zouden het 
enorm waarderen als u hierin ook iets kunt betekenen. Als u inte-
resse  heeft, geeft u dit aub aan meester Robert door. Heel erg be-

dankt! 

Daltonnieuws 
Een pareltje van ons Daltononderwijs 

Leerlingenraad 
We hebben een leerlingenraad om de zeggenschap van leer-
lingen, omtrent zaken die spelen in en rond de school, te vergroten. 

In de leerlingenraad van obs Dik Trom:  
-nemen leerlingen van groep 5 t/m 8 deel.  
-is elke groep met 2 leerlingen vertegenwoordigd.   

-hebben de leerlingen verschillende talenten/competenties.  
-worden er oplossingen bedacht voor (kleine) problemen.  

-wordt er naar elkaar geluisterd.  
-overleggen de leden met hun eigen klasgenoten (bijv. in een 

klassenvergadering), om tot ideeën te komen.  

-wordt er na elke vergadering een kort verslagje met actie-
punten geschreven door 1 van de leerlingen.   

-wordt het verslag met actiepunten verspreid onder de leer-

krachten en leden van de raad.   
De leerlingenraad komt 1 keer in de 3 weken max. 20 minuten sa-
men, tijdens schooltijd.  

Actiepunten die nu actueel zijn:  
- speelmateriaal schoolplein 

- zichtbaarheid van de leerlingenraad vergroten 
- herinrichting van de vitrinekasten 
Wij wensen de leerlingenraad veel plezier en succes toe en wij 

danken hen voor hun inzet! 
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