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Beste ouders/verzorgers,

I.v.m. studiedagen is er maandag 12- en dinsdag 13 september GEEN school.
Inloopochtend groep één t/m vier
Ook dit jaar is er een inloopochtend in de klas van uw kind. U bent van harte welkom. De
inloopochtend begint om 08:30 en duurt tot 09:15. De leerkracht vertelt wat we in de klas
doen en u kunt natuurlijk vragen stellen.
Voor de ouders van leerlingen in groep vier is er om 09:15 nog een informatieronde in de
lerarenkamer (tegenover de keuken). Daar vertelt Maaike den Otter, intern begeleider van
groep drie en vier, over Nieuwsbegrip en hoe je daar thuis mee werkt.
dinsdag 20 september
Juf Joyce, Yvonne, Brigitte, Erna, Gülser, Emmy, Wieke en Meester Henk
woensdag 21 september
Juf Eline, Sophie, Anita, Imane, Louise, Swaantje en Meester Michiel
donderdag 22 september
Juf Jeanette, Marlies en Diana

Met vriendelijke groet, Geri Arentsen, teamleider 1-2 en Michiel van Barreveld, teamleider 3-4

Even voorstellen…

Mijn naam is Tecla Hobby en met ingang van dit schooljaar kom ik het
team van de Troelstraschool versterken als Intern Begeleider voor de
groepen 5 t/m 8. Ik ben 47 jaar, woon in Heemskerk, ben getrouwd en
heb een dochter van 15 en een zoon van 10 jaar. Als leerkracht en
Intern Begeleider heb ik op verschillende scholen, vooral in de
bovenbouw groepen gewerkt. Daarnaast geef ik al enkele jaren met heel
veel plezier rots&water-trainingen aan basisschoolleerlingen. Van
oorsprong ben ik docent drama en regisseur en ik vind het daarom erg
leuk dat ik nu op een Kunstmagneetschool mag komen werken, waar juist
ook veel aandacht is voor de creatieve ontwikkeling van kinderen.
De kop is eraf. De eerste 2 weken zitten er al weer op. Ik zie een bruisend team, betrokken
ouders en enthousiaste kinderen. Ik heb dan ook erg veel zin in mijn nieuwe baan op de
Troelstraschool!
dat wij niet aansprakelijk zijn voor mobiele telefoons, mp3-spelers, IPods, tablets
etc. die geen eigendom zijn van de school. Als er een mobiele telefoon mee naar school gaat
deze inleveren bij de meester of juf.

Communicatie tussen onze school en U vinden wij zeer belangrijk. Wij willen u snel en direct
informeren over de activiteiten en ontwikkelingen van onze school.
Om die communicatie zo eenvoudig en snel te laten verlopen hebben wij een handig
communicatieprogramma gekozen:
Onze nieuwe manier van communiceren heet “digiDUIF”
Met digiDUIF zijn wij in staat elkaar via e-mail, SMS en Apps te bereiken. Ook wordt het
mogelijk u via de schoolkalender sneller te informeren over de activiteiten op school. Online
en zonder vertraging!
Voorlopig blijven alle kinderen berichten ontvangen op de manier zoals u dat nu van ons
gewend bent. Pas als alles goed is ingeregeld en goed is uitgezet, gaan wij in stappen over
naar deze digitale manier van informatieverstrekking. Wij zullen u daar regelmatig over
informeren.
Voordelen
In het kort ontvangt u via de service van digiDUIF de volgende voordelen:
 Sneller en directer contact via e-mail, SMS en push-berichten via App;
 Nooit meer berichten kwijtraken door online-archief.
 Altijd een actueel overzicht van de activiteiten op school. De online schoolkalender kunt u
laten synchroniseren met uw privé agenda.
 Inzicht in de actuele contactgegevens van klasgenoten voor ouders die dat willen.
 Direct kunnen inschrijven voor activiteiten en ouderavonden.
 Ook geschikt voor andere verzorgers (grootouders, buren, oppas ect.)
Apps
U kunt informatie via digiDUIF uiteraard ontvangen op uw computer of laptop. Ook kan
eenvoudig gebruik worden gemaakt van de digiDUIF app.
Via de app ontvangt u altijd de laatste berichten en alle geplande activiteiten. Ook kunt u zich
inplannen voor een ouderavond en heeft u direct toegang tot de klassenlijst.
De berichten worden ook gepushed via een melding (push notificatie) op een tablet of
smartphone.
De App van digiDUIF kunt u vinden in de App store of de Google Playstore.
Kosten en activering
Voor u als ouder/ verzorger is het gebruik van digiDUIF gratis. Het enige wat we u straks
vragen is om regelmatig in te loggen en uw gegevens te beheren. Iedere ouder ontvangt een
activeringscode.
Wij vragen u met die code uw kinderen eenmalig te activeren.
(Heeft u al kinderen op een school die gebruik maken van digiDUIF? Dan heeft u geen nieuw
account nodig en kunt u straks eenvoudig uw kind toevoegen.)
Vanaf het moment dat wij dit met elkaar succesvol hebben afgerond, start voor ons een
nieuwe, snelle en gebruiksvriendelijke manier van communiceren!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, Linda Meijer, directeur Troelstraschool

De kinderen van MG hebben mooie verhalen over hun ervaringen
van de eerste week geschreven

Troelstra verbod op gevaarlijke wheelies


Dit stukje is in een eerder nieuwsbrief geplaatst, maar helaas zien wij nog te veel
leerlingen op wieltjes…
Op basisscholen zie je ze steeds meer: 'heelys' of ’wheelies'. Dat zijn schoenen met wieltjes
eronder, waardoor je kunt lopen én skaten. Leuk voor de leerlingen, maar op school vinden
we het te gevaarlijk. Daarom zijn ze op bijna de helft van de basisscholen in en rond
Amsterdam al verboden en de Troelstraschool sluit zich hierbij aan. De verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid binnen de school ligt bij de directie “wij
vinden heelys gevaarlijk en willen ze daarom niet in de school.”
Met het verbod willen we ernstige ongelukken voorkomen.
We gaan er vanuit dat u begrip heeft voor deze maatregel.

Super hoog
Luca, Joep Rabia en Younes uit ME hebben een fantastische toren van Kapla gebouwd.
Daarna ging hij feestelijk om.

Wat een leuke gezonde
traktatie van Samar uit ME

