
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 9 
2018-2019 

 

 

Agenda 
 
18jan: 14:30 u Diplomauitreiking 
mediatoren. 
 
22 jan: 8:30-9:00 u koffieochtend 
voor ouders uit groep 1 en 2. 

 

23jan: 9:00-11:30 u Open Dag. 

 

25 jan: 8:30-12:00 u opnames 

Energisers groep 7 en 8. 

 

11 feb:  Studiedag team. Alle kin-

deren zijn vrij. 

————————————-- 

Dank aan alle ouders die de ouderbij-

drage hebben betaald. Door uw bij-

drage is het mogelijk voor uw kind 

leuke en ook leerzame activiteiten te 

organiseren! 

—————————————-- 

Vanaf 28 januari starten wij met de 

afnames van citotoetsen in de groepen 

3 t/m 7. De afnameperiode zal onge-

veer 2 weken duren. 

Juffen– en meestersdag 
In de jaarkalender staat op woensdag 13 februari de juffen- en 

meestersdag ingepland. Deze zal op die dag geen doorgang vinden. 
Dit, omdat het op 13 februari nog geen stralend weer zal zijn en de 
juffen en meesters het fijn vinden om op hun verjaardag de optie te 

hebben om met de kinderen buiten iets leuks te ondernemen.  Elke 
leerkracht zal u tzt zelf op de hoogte stellen of en wan-

neer hij/zij zijn of haar verjaardag zal vieren. 

Verkeersveiligheid 
Gaat uw kind op de fiets naar school? Zorgt u er dan 

a.u.b. voor dat de verlichting op de fiets van uw zoon of dochter 
werkt. Het is ‘s ochtends nog donker en regelmatig zien wij kinderen 
zonder verlichting op school komen. Fietsers zonder verlichting zijn 

heel slecht te zien door andere weggebruikers. 
 

Spaans 
Vanaf 28 februari bieden wij als Spaans aan voor de 

kinderen uit groep 6, 7 en 8 als naschoolse activiteit . 
Op een speelse manier mbv de methode Story telling 

krijgen de kinderen in 10 weken de eerste beginselen vanm de 
Spaanse taal aangeboden. Wij wensen de kinderen die zich hebben 
ingeschreven veel plezier en succes! 
 

Open Dag 
Op 23 januari is er een open dag op 

Dik Trom. Kent u gezinnen met nog jon-
ge kinderen en die nog op zoek zijn naar 

een basisschool voor hun kindje? Fijn 
als u hen op de open dag wijst. Iedereen 
is welkom om te komen kijken en sfeer 

te proeven. Tussen 9:00—11:30 uur kan 
men binnen komen. 

Bedankt! 



 

 

 

 

Inzet juf Milou 
Juf Milou is sinds december weer terug 

van haar zwangerschapsverlof. Fijn dat 

zij weer bij ons terug is.  Zij voert op dit 

moment allerlei ondersteunende taken 

uit en vervangt leerkrachten voor de 

groep. Vanaf 4 februari zal juf Milou op 

haar werkdagen volledig ingezet wor-

den bij de kleutergroepen. Op ma, di 
en woe start zij de dag met alle kin-

deren uit groep 2 in een extra lokaal 

dat wij van Partou mogen gebruiken. 

Dat lokaal grenst direct aan het speel-

plein.  Wij zijn blij dat wij dat lokaal 

mogen gebruiken. De kinderen van 

groep 1 starten de dag bij hun eigen juf 

in hun eigen lokaal. . Op deze manier 

zal de start van de dag iets rustiger ver-

lopen voor zowel de kinderen als de 

leerkrachten. Ook krijgen de kinderen 

in die tijd activiteiten aangeboden ge-

richt op hun ontwikkeling. Fijn dat wij 

juf Milou op deze manier kunnen inzet-

ten.  Voor de ouders uit groepe1 en 2 is 

er di 22 jan een koffieochtend georga-

niseerd waar vragen gesteld kunnen 

worden. 

 

Opnames voor energisers 
Op vrijdag 25 januari worden in de 

bovenbouw opnames gemaakt van 
energizers door KlasseTV (Teachers 
in Media ) Een energiser is een korte 

beweegoefening die ingezet kan 
worden tijdens of na een intensieve 
les om kinderen weer even wakker 

te schudden. De nadruk ligt vooral 
op plezier en bewegen. De  opnames 
worden begeleid door Yuvat Wes-

tendorp  die bekend is uit Goede 
Tijden Slechte Tijden en meerdere 

tv-programma’s. We kijken er naar 

uit! 
 

 

Daltonnieuws  
Leerlingmediatoren 
Op dinsdag 15 januari hebben alle leerlingme-

diatoren hun cursus afgerond met een examen. 
Er is zowel wel theorie als praktijkexamen gedaan. Alle mediato-
ren zijn geslaagd. Wij zijn daar ontzettend trots op. 

Vrijdag 18 januari ontvangen deze kanjers officieel hun diploma. 
Daarbij zijn ook de ouders van de betreffende kinderen uitgeno-

digd. Dik Trom is weer 14 mediatoren rijker. Wat zijn we trots. 
Grote dank aan juf Angelique die met veel plezier de cursus aan 
de kinderen heeft gegeven. 

 

De Nationale Voorleesdagen 
Iedere dag wordt er in al onze groepen voor-
gelezen. Dit is niet alleen een leuk en ont-
spannen moment op de dag, voorlezen is ook 

belangrijk voor de taalontwikkeling. Zo leren de kinderen nieuwe 
woorden, ze leren hoe verhalen in elkaar zitten en ze leren zich te 

concentreren. Maar kinderen genieten vooral als ze worden voor-

gelezen!  

 

Tijdens De Nationale Voorleesdagen, van 23 ja-
nuari t/m 2 februari 2019, is er nog meer aan-
dacht voor voorlezen met name aan de jongste 

groepen. Zo komt de leesconsulent van de Biblio-
theek – Marijt van Kesteren – op woensdag 23 
januari in de groepen 1/2 ‘Een huis voor Harry’ 

voorlezen m.b.v. een Japans vertelkastje.  

Met de gratis app ‘Een huis voor Harry’ kunt u dit verhaal ook 

thuis nog eens bekijken, wat nog meer bijdraagt aan de taalont-
wikkeling van uw kind. Deze app is vanaf  

23 januari beschikbaar voor Android en iOs.  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen zijn er in de Bibliotheek ook 
leuke activiteiten. Kijk op https://
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/ voor meer 

informatie. 

Ook krijgen de leerlingen van groep 1/2 allemaal een logeerboek 
mee naar huis. Dit boek kunt u thuis voorlezen. Daarnaast wordt 

hetzelfde boek ook op school voorgelezen en hierover in de klas 
gewerkt. Tot de voorjaarsvakantie mag uw zoon/dochter samen 

met u thuis van het boek genieten, daarna weer graag op school 

inleveren.   

Veel leesplezier!  

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/

