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Beste ouders/verzorgers,

Ouderavond voor ouders groep 1 t/m 8 en voorschool!

 Is uw kind ook druk en beweeglijk?
 Wilt u graag meer weten over hoe kinderen het beste kunnen
leren?
 Wilt u weten hoe u thuis uw kind het best kunt helpen
met leren op school?
en
 Wilt u uw kind helpen om ruzies op te lossen?
 Wilt u uw kind leren om beter voor zichzelf
op te komen, van jongs af aan?
Kom dan naar de deskundige spreker
Hanneke Poot!
www.sirenevoorkinderen.nl
Maandagavond 14 november, van 19.00 uur- tot 21.30 uur
in de gymzaal van de Troelstraschool
Tussen 21 uur en 21.30 uur nog een dynamische afsluiting
door een ouder van school!

U komt toch ook?

Techniekdag
Donderdag 10 november hebben 3a, 3b, 3c en de schakelklas een techniekdag. Deze dag
vindt plaats in de klas van uw kind. Voor deze dag hebben we veel knutselmateriaal nodig.
Verzamelt u met ons mee? We hebben het veel verpakkingsmateriaal nodig:
plastic bakjes, papieren doosjes, toiletrolletjes, blikjes, deksels, doppen, pakjes, zakjes. U kunt
deze materialen de hele week meenemen naar school.
Alvast hartelijk dank. Namens team 3/4, Michiel van Barreveld

Hij komt, hij komt.....
Het is alweer bijna zover dat Sinterklaas naar ons land komt, en daarom
willen wij u wat belangrijke data laten weten rondom het Sinterklaasfeest.
Woensdag 8 november: het Sinterklaasjournaal start op de tv.
Vrijdag 11 november: ouders en leerkrachten versieren de school in
Sinterklaas sfeer.
Zaterdag 12 november: aankomst van Sint en zijn Pieten in Nederland.
Zondag 13 november: aankomst van Sint en zijn Pieten in Amsterdam.
Woensdag 30 november: Pietenochtend voor de kleuters. En alle kinderen
mogen hun schoen zetten op school.
Maandag 5 december: Sinterklaasfeest op school. ( Gr 1 t/m 4 ontvangen Sinterklaas in de
speelzaal en zingen liedjes voor de Sint. Gr 5 t/m 8 doen surprises in de klas.)

Oproep

Versieringen maken:
Vrijdagochtend 11 november om 9:30 uur is er weer een koffieochtend, dit keer in het
sintthema, we gaan versieringen voor de school maken.
Versieringen ophangen: Wie wil er komen helpen op vrijdag 11 november tussen 14-16
uur om de sintversieringen op te hangen in de school? Als u dat leuk vindt, kunt u zich
opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Dit jaar komt Sinterklaas met bontgekleurde Pieten en roetveeg Pieten naar onze school, dit is
een besluit dat door de Medezeggenschapsraad genomen is.

Vriendelijke groeten van de Sintcommissie!

Rekentuin is een methode onafhankelijke, online leeromgeving
waarmee kinderen spelenderwijs rekenen oefenen op het eigen
niveau. Het oefenprogramma bevat 19 rekenspellen.
De Troelstraschool heeft voor iedere leerling vanaf groep 2plus een
Rekentuinlicentie aangeschaft zodat de leerlingen zowel op school als
thuis hiermee kunnen oefenen.
De software kan op een mobieltje, pc of tablet gespeeld worden.
De leerlingen krijgen van hun juf of meester de inlog gegevens.
Veel plezier bij het gebruik van deze software! https://app.rekentuin.nl

Visjes
Nouhaila Basaidi heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A en Doe’a Azouz heeft aan
de eisen voor het zwemdiploma B voldaan. Gefeliciteerd!

Artis: Vorige week zijn de kleuters naar Artis geweest. Het waren twee hele
leuke dagen en ook heel bijzonder want in Artis is er een olifantje geboren.
Het olifantenkalfje heet Sanuk. De kinderen vonden het heel erg spannend
om dit te mogen zien.
U ontvangt de nieuwsbrief binnenkort via digiDUIF.

