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Beste ouders/verzorgers,

26 t/m 30 September: WEEK VAN DE PAUZEHAP voor alle groepen 5 en 6
Zoals u weet besteden wij op school aandacht aan een gezonde leefstijl. Jaarlijks doen wij
mee aan de ‘week van de pauzehap’ voor de groepen 5 en 6. We willen kinderen deze week
(nogmaals) laten ervaren hoe leuk en lekker het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes.
Dit doen wij natuurlijk altijd al door op dinsdag en donderdag alleen groente en fruit te eten
om 10.00 uur. Er zijn meer gezonde alternatieven welke wellicht
op de andere dagen ingezet kunnen worden. Een aantal
voorbeelden zal in het boodschappenpakket zitten dat wordt
aangeleverd door de Albert Heyn (in samenwerking met het
voedingscentrum). Ook worden er voor de docenten een aantal
lessuggesties aangedragen om op een leuke manier aandacht te
besteden aan een gezonde leefstijl.
Voor maandag 26 september vragen wij u om zelf een gezond 10
uurtje mee te geven. De groepsleerkracht van uw kind zal kijken of
er voldoende in het boodschappenpakket zit om de kinderen de
rest van de week te voorzien van een 10 uurtje. Dit zal u via uw kind te horen krijgen. Let op:
het gaat alleen om de pauzehap van 10 uur en niet om de lunch.

Brenda Kaasjager

Digiduif
U heeft van school de informatie gekregen over Digiduif.
Als het niet lukt om uw activeringscode actief te maken
kunt u bellen met de helpdesk van Digiduif:
Telefoonnummer: 072 -5349 523
Ook via internet kunt u terecht voor vragen over Digiduif via deze link:

http://support.digiduif.nl/support-voor-gebruikers

Jaarkalender
Wellicht zijn niet alle ouders op de hoogte van de mogelijkheid om onze jaarkalender als PDF
via de website te downloaden. (www.troelstraschool.nl)
Deze is te vinden onder het kopje: Onze school -> jaarkalender
In deze kalender vindt u naast alle vakanties en studiedagen nog meer relevante informatie
over het komende schooljaar

Denk u aan de ouderbijdrage!

Schoolcontactpersoon op de P.J.Troelstraschool.
Voor wie zijn de schoolcontactpersonen?
De schoolcontactpersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. Dus
leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires
kunnen wanneer het nodig is terecht bij de schoolcontactpersoon.
Eerst zelf proberen.
Wanneer er een probleem ontstaan is, gaat u natuurlijk eerst zelf proberen hier iets aan te
doen. Een gesprek met de persoon die er mee te maken heeft, de leerkracht van uw kind of
de directie van onze school kunnen u misschien hierbij helpen.
Pas als dit niet lukt dan kunt u denken aan de schoolcontactpersoon of de
vertrouwenspersoon van ons schoolbestuur.
Wanneer de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon inschakelen?
Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert, als U geen gehoor vindt en ook geen
hulp vindt bij een leerkracht of directie om naar de betreffende persoon toe te stappen of als
de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag (hierover hieronder meer), dan kunt U terecht
bij de schoolcontactpersoon .
Wat wordt bedoeld met ongewenst gedrag?
Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het te moeilijk zijn om rechtstreeks contact op te
nemen met de betrokkene. Bij ongewenst gedrag kun kunt U denken aan:
- (seksuele) intimidatie
- racisme
- agressie en geweld (verbaal en/of fysiek)
- diverse vormen van pesten
- andere zaken die leren of werken onaangenaam of onmogelijk maken
Wat kan de schoolcontactpersoon doen?
- Luisteren naar de klacht.
- Helder krijgen waar het om gaat.
- Nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen.
- Samen zoeken naar mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Dit kan zijn het
eventueel verwijzen of opvang regelen. Of het begeleiden bij het indienen van een
klacht.



De schoolcontactpersoon zal zich discreet, objectief en onafhankelijk
opstellen en bovendien heeft hij/zij de plicht tot geheimhouding.

Wie?
Als U een klacht heeft, dan kunt U contact opnemen met de schoolcontactpersoon of de
vertrouwenspersoon buiten de school.
De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersonen hebben dus beiden dezelfde taak.
Bij ons op school zijn Danielle van Deventer en Henk Lokhorst schoolcontactpersoon.
De vertrouwenspersoon aangesteld door ons schoolbestuur is Mevr. P. David.
Kortom:
Schoolcontactpersoon: - U kunt ons persoonlijk aanspreken wanneer u een gesprek wilt
hebben of via het telefoonnummer van school en vragen naar één van ons.
De vertrouwenspersoon kunt u ook bereiken door contact op te nemen met één van ons.

Week tegen pesten
In de “week tegen pesten 2016” is er op de Troelstraschool dagelijks stilgestaan bij
het onderwerp pesten en vrienden maken.
Er is met elkaar gepraat, filmpjes gekeken, liedjes gezongen bij koor en posters over dit
lastige onderwerp gemaakt. Pesten kunnen we alleen een halt toeroepen als we met elkaar
praten en samen goede afspraken maken. Zoals Damenjit uit MG zegt: “Samen sta je sterk!”.
Hieronder twee opstellen van kinderen uit groep 7/8 die afgelopen maandag de Theater
workshop hebben gevolgd.

Danielle van Deventer, Zorgklas 5/6-Gedragsspecialist

Pesten is niet leuk!
De Theater-workshop op maandag 19 september.
Alle kinderen van MJ deden mee.
Er waren vijf mensen die een toneelstuk deden over pesten.
Wij mochten hun verbeteren hoe het beter kon.
Ik vind pesten niet stoer.
Ik vind pesten heel erg vervelend!
Groetjes van Niya & Jenaira uit MJ
Samen staan we sterk!
MJ had een theater-workshop en de hele klas deed mee.
Er waren vijf mensen die een toneelstuk deden over pesten
en we mochten hun verbeteren.
Ik vond het erg leuk om die reactie.
Groetjes van Ayoub uit MJ

Popzo! Is gestart.
De leerlingen maken kennis met popinstrumenten en spelen direct samen in een
band.

Kinderen vinden het heel leuk en we verheugen ons al op de presentatie.

OPEN DAG, WOENSDAG 28 SEPTEMBER
Aanstaande woensdag vindt weer een open dag plaats van onze school.
Iedereen is daarbij welkom!
De open dag duurt van 8.30 uur tot 10.30 uur.
U zult ontvangen worden door achtste groepers in de personeelskamer.
Ook zijn teamleden aanwezig waar u vragen aan kunt stellen. Daarna
kunt u de school rond, waar klassen voor u open staan en u kunt kijken
naar verschillende lessen die gegeven worden, zowel in de onderbouw,
middenbouw als de bovenbouw, Jaargroep en Montessori.
Mocht u nieuwsgierig zijn, kom vooral langs! Mocht u mensen kennen die nog op zoek zijn
naar een nieuwe school voor hun kind(eren), zij zijn ook van harte welkom!
Wij zien u graag!

Met vriendelijke groet, het team van de P.J.Troelstraschool

Wist u dat…
Wij elke dag spelen in een vieze speeltuin?
Wij dat niet leuk vinden?
Wij het nu zelf schoonhouden?
Wij graag het milieu helpen?
Wij het heel fijn zouden vinden als u ons daarbij helpt!

DANKUWEL!!!

