Nieuwsbrief juli 2017

Vrienden
van
Dik Trom
Beste Vrienden,
Met deze nieuwsbrief houden wij u
graag op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen rondom het Schooltje
van Dik Trom.

Nieuwe Werkschuur

De volgende stap is de inrichting van
het gebouw met vitrinekasten, tafels,
stoelen, verlichting etc. Daar starten we
nu een actie voor om € 30.000 te
verwerven via subsidies, fondsen en
bijgaande crowdfunding.
Wilt u ook een bijdrage leveren als
Vriend van Dim Trom, klik dan op:

In de vorige nieuwsbrief hebben we
de plannen aangekondigd voor een
nieuwe werkschuur, die het huidige
kleine noodgebouw op het
schoolplein moet gaan vervangen.
Er komt een permanente expositie
van al onze mooiste schenkingen en
we krijgen betere faciliteiten voor de
ontvangst van schoolklassen en
andere groepen.
Voor het gebouw hebben we al
€ 80.000 aan subsidies en giften
binnengehaald. Dat is fantastisch
goed nieuws en daarmee kunnen we
in de herfst al starten met de
werkzaamheden.
Hopelijk kan de nieuwe werkschuur
eind 2017 in gebruik genomen
worden.

Help! Dik Trom groeit uit zijn jasje!

Onze voorzitter Adri Bakker en coördinator Jetty Voermans
in het propvolle klaslokaal.

Nieuw in de winkel
Tentoonstelling
In onze winkel treft u allerhande
artikelen aan die bezoekers kunnen
kopen om daarmee het Schooltje te
steunen. [Zie de website]. De
nieuwste artikelen zijn:
Naaldenboekje
en
Speldenkussen
Deze zijn door een van onze
vrijwilligers met de hand
vervaardigd.
Van 15 april t/m 29 oktober kunt u
de tentoonstelling 'leentje leert
lezen' te bewonderen. Een
tentoonstelling over leesplankjes
en leesmethodes. In de
tentoonstelling worden abc-boekjes
getoond, kinderprenten uit de 19e
eeuw, diverse leesplankjes,
letterdozen, abc-rijmpjes en diverse
boekjes waarmee men in de
beginjaren op het Schooltje van Dik
Trom rond 1885 leerde lezen.

Zij waren vroeger de eerste
'nuttige' voorwerpjes in de uitzet
van jongen meisjes.
Prijs: € 5,50

Tot ziens
Wij wensen u een mooie zomer toe
en danken u voor uw steun aan
het Schooltje van Dik Trom.

