
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 6  
2019-2020 

 

 

Agenda  
 

4 dec 

Sinterklaasfeest 

 

6 dec 

Groep 1 –4 vrij. 
Kerst-versierochtend 
 

17 dec 
Bord, beker, bestek meenemen 

voor kerstdiner 

 
18 dec 

Kerstdiner 18:30-19:00 uur 

 
20 dec 

Speelgoedochtend 

12:00 uur : Kerstvakantie 

 

Wij zien alle kinderen graag weer 

terug op maandag 6 jan 2020 

 

 

Sinterklaasfeest  
 Volgende week woensdag 4 december brengt Sinterklaas ons een 

bezoek. Hij wordt ‘s ochtends om 9:00 uur verwacht. Indien u het 

leuk vindt daarbij aanwezig te zijn, kan dat natuurlijk. Voor de ou-
ders wordt een speciaal vak op het schoolplein gereserveerd waar u 
plaats mag nemen. 
Een aantal zaken die voor u en uw kind belangrijk zijn: 

 Geeft u uw kind een plastic tas mee waarin cadeautjes, knutsels en andere spul-
len aan het eind van die dag mee naar huis kunnen. 

 De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de sint een handje door voor elkaar sur-
prises te maken. Uit respect voor de geleverde inzet en het mooie resultaat 
neemt u kind neemt zijn/haar gekregen surprise mee naar huis. 

 De surprises worden dinsdagochtend 3 december om 8:30 uur op school ver-
wacht. Deze worden tentoongesteld in de aula. 

  
Kwaliteitsontwikkeling 
Op 12 november hebben wij tijdens de studiedag een goede doorstart gemaakt met de 
Expliciete Directe Instructie. Wederom was het een effectieve studiedag. Gezamenlijk 
hebben wij ons lesmodel,  onder leiding van Wim Oosterhof, verder geoptimaliseerd. 
Het fijne is dat zowel de leerkrachten als de kinderen er plezier aan beleven en enthou-

siast zijn. De betrokkenheid bij de lessen is bijzonder groot. Wij hebben ons  gericht op 
het Controleren van  Begrip tijdens de verschillende fasen van de les . Ook is het les-
doel uitvoerig behandeld om deze zo activerend mogelijk te maken en het onderwerp 
in verband te brengen met de belevingswereld van kinderen.  
Het modelen (= voordoen) van de leerkracht is hierbij essentieel. Per les (rekenen) 

wordt door de leerkracht een andere indeling gemaakt voor verlengde instructie. Dit 
wordt bepaald aan de hand van de vaardigheid op dat moment, gepeild middels een 
vooraftoets. Daarmee ziet de leerkracht of een kind eerder van de instructie kan afstro-

men en wie extra instructiebehoefte heeft. Wij werken volgens onderstaand principe: 

 

 
 



 

 

 

 

Nieuwsflits GGD 

 

 
 

 

 

 

Iedereen is wel eens bang. Angsten 
horen nu eenmaal bij het leven van 

zowel kleine als grote mensen. Het 

ervaren van nare gevoelens hoort bij 

het opgroeien. Kinderen kunnen 
bang zijn Sinterklaas en Piet ,voor 
het donker, om alleen naar boven te 

gaan, om alleen thuis te zijn, wat er 
allemaal kan gebeuren, wat er ge-

beurt in de wereld enzovoort. 

 

Heel vaak overwinnen kinderen 

(met begrip en geduld van hun ou-
ders) hun angsten zelf. Soms echter 

blijkt er een hevige angst voor iets te 
zijn ontstaan. Lees hier meer wat u 
kunt doen bij hevige angsten en hoe 

u met “gewone” angsten om kunt 

gaan. 

 

Zorgen over de angst van uw kind? 
Het is altijd mogelijk een afspraak 

te maken met de jeugdverpleeg-
kundige of jeugdarts verbonden aan 

de school van uw kind. Dit kan via 
Frontoffice JGZ 023- 7891777 op 
werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 

13.00 – 17.00 uur 

 

Oproepje kerst  
We zoeken nog ouders die ons willen helpen de 
kerstsfeer in school te brengen. 

Heeft u zin om op vrijdagochtend 6 december 
de school van Sint naar kerst om te toveren? 
U bent vanaf 8.30u van harte welkom! Wi9j 

zorgen voor koffie en thee! 
Tevens hangt er vanaf woensdag 27 november 

een intekenlijst aan het bord onder de trap bij de entree waarop u 
zich kunt inschrijven voor o.a. 
hulp tijdens het kerstdiner op woensdagavond 18 december. 

Vele handen zorgen voor succes! Alvast hartelijk dank! 

 

 

 
 

Opruimactie 
Bij de opruimexpeditie van 20 november hebben alle kinderen uit 
groep 5 t/m 8 ruim 4800 stuks afval uit de wijk verzameld. Samen 
hebben de kinderen de wijk geheel opgeruimd en al het afval is 

keurig opgehaald. Trots op onze kanjers. 

 

Makkelijk lezen plein 
Al jaren zijn wij lid van de Openbare Biblio-
theek en zijn wij actief met de Bibliotheek 
op School. Geregeld komt de leesconsulente 

bij ons langs en doet in de klassen aan boek-
promotie of helpt de kinderen met het kiezen 

van een boek. Recentelijk heeft de consulen-
te een Makkelijk Lezen Plein ingericht. 
Hierin staan boeken die uitermate geschikt 

zijn voor kinderen die lezen nog lastig vin-
den. Op deze plaats staan aantrekkelijke boeken met uiteenlo-

pende onderwerpen die het leesplezier vergroten. 

Wist u dat kinderen die zowel thuis als op school aangemoedigd 
worden om te lezen, meer plezier ervaren in lezen en daardoor ook 
vaardiger worden. Vaardiger in het lezen, het begrijpen en door-

gronden van teksten en een verbetering van de woordenschat. 
Voorlezen draagt daar zeker ook een steentje aan bij. Voorlezen 
stimuleert de fantasie van kinderen en komt ook de luistervaar-

digheid ten goede. Hieraan is geen leeftijdsgrens verbonden. Op 

school lezen wij ook dagelijks voor in iedere groep. 


