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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
Inloop vanaf 18.45 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?

Volgende week dinsdagmiddag 15 november
aanstaande hebben wij een studiemiddag
waarin we voortborduren op de studiedag van
12 september jl.
Hans van Rijn, een bekende spreker/begeleider in onderwijsland en directeur/oprichten van
‘De Lerende School’, neemt ons mee in het onderwerp “Onderwijs vraagt sterke pedagogen”.
Samen met hem onderzoeken we de vraag ‘waar wij staan in de ontwikkeling tot een
professionele leergemeenschap’ en wat wij als ideaal zien in het geven van modern onderwijs
van de 21e eeuw.
Volgend jaar hebben we nog 3 middagen waar we deze inspiratie in concrete stappen
uitzetten, natuurlijk met alle extra mogelijkheden van ons nieuwe schoolgebouw.
Woensdag 16 september is er een Personeelsdag van het bestuur voor alle medewerkers van
de Stichting Westelijke Tuinsteden. Het onderwerp ‘pedagogisch handelen moet je doen’ staat
deze dag centraal. Het theater de Meervaart is voor deze gelegenheid gehuurd.
Dus mocht het u zijn ontgaan:

15 november zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en 16 november zijn de kinderen de
hele dag vrij!
Donderdag 17 november verwelkomen we alle kinderen weer om 08.20 uur
Leerkrachtvervanging

Een aantal leerkrachten kunnen door omstandigheden langere tijd niet voor hun groep staan.
Omdat we het belangrijk vinden om een stabiele, nieuwe situatie te creëren, zijn we op zoek
gegaan naar ervaren leerkrachten, die gedurende langere tijd de groepen (tijdelijk) kunnen
overnemen. Dit is gelukt ondanks een dat er weinig geschikte kandidaten waren!
MA: Anita Sibbald wordt vervangen door Betty van Zijtveld,
3B:Louise Moes wordt vervangen door Steffanie Smit,
Nienke Legendal wordt vervangen door Milica Pajkic.
Het goede nieuws is dat Sanne Jansma 1-2 C mag beginnen met reïntegreren. Zij zal haar
werkzaamheden weer langzaam gaan oppakken.
In MC staat Inge Dunki Jacobs
We wensen de tijdelijke leerkrachten veel werkplezier.
 Leerkrachtwisseling groep 7C en MJ
Vanaf deze week heeft Chris Lansdorp groep 7C overgenomen.
Zij werkt de hele week in deze klas.
Han Pastor blijft op de achtergrond betrokken bij deze groep.
Yvon Mul werkt nu in groep MJ op woensdag t/m vrijdag

Sportactiviteiten
Voor kinderen die in het bezit zijn van een geldige stadspas worden er
door Sport & Mind Amsterdam sportactiviteiten aangeboden. Deze
activiteiten worden door Stadspas betaald en zijn voor de stadspashouders
gratis.
Leerlingen van de Troelstraschool kunnen gebruikmaken van ons aanbod van activiteiten.
Op dit moment bieden we streetdance, yoga en kickbag aan maar als er behoefte is aan
andere activiteiten kunnen we dat proberen te regelen.
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn starten we met deze lessen.
De lessen zullen na schooltijd gaan plaatsvinden de dagen en de tijden zullen i.o.m. de school
nog worden vastgesteld.
Streetdance en yoga kunnen ook op de scholen zelf gegeven worden.
Kickbag en kinderyoga op dinsdagmiddag.
Heb je geen stadspas dan kan je uiteraard ook meedoen maar zijn de kosten € 15,00 per
maand.

Indien er animo voor is kan er door de ouders tijdens deze lessen onder begeleiding
gewandeld worden.
Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 2,00 per keer.
De Troelstraschool de gemeente Amsterdam en Sport & Mind Amsterdam willen jullie heel
graag motiveren om vooral te gaan bewegen en gezond te eten!
Daarom zullen er binnenkort proeflessen gehouden worden in de sportzaal van de
Troelstraschool. Hier krijgen jullie nog bericht via de gymleraar of lerares en via de
nieuwsbrief.
www.sportandmindamsterdam.nl
mail: info@sportandmindamsterdam.nl

Passend onderwijs:
In bovenstaand stukje uit het onderwijsblad CJ van september 2016, geeft staatssecretaris
Dekker van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap aan wat hij belangrijk vindt in het onderwijs.
De Troelstraschool vindt dit al jaren belangrijk. Kinderen bij ons op school die leren moeilijk
vinden en/of op een andere manier minder tot leren komen, zitten in de zorgklas. Ook de
inspectie heeft aangegeven in het laatste bezoek dat het uitzonderlijk is dat een school zo
goed differentieert binnen het onderwijs: van zorgklas naar plusklas.
Met het passend onderwijs in Nederland wordt bedoeld dat moeilijk lerende kinderen op de
eigen school blijven in plaats van naar het (SBO) speciaal basisonderwijs. De reguliere
scholen dienen hier zelf een oplossing voor te vinden.
Wij merken dat kinderen die bij ons in de zorgklas zitten niet alleen goed tot hun recht komen
door het kleinschalig en individueel aanbod, maar ook soms onverwachte sprongen maken in
hun ontwikkeling met deze aanpak.
Het ‘nadeel’ van het Citosysteem in Nederland is, dat er louter naar cijfers wordt gekeken en
niet naar de kansen die we onze kinderen geven. In sommige leerjaren stromen er extra (veel)
kinderen uit op het niveau van praktijk onderwijs en/of LWOO. Dat haalt een gemiddelde
“omlaag” als je alleen naar de cijfers kijkt. Het verhaal achter de cijfers vinden wij heel
belangrijk, namelijk dat ieder kind bij ons op school welkom is én de kans krijgt om het beste
uit zichzelf te halen, binnen de mogelijkheden. En daar zijn we meer dan trots op!
Om bovenstaande discussie eens te voeren willen we staatssecretaris uitnodigen om eens bij
ons langs te komen. Misschien dat het vergelijken van Cito resultaten – vergelijkbaar met
appels en peren vergelijken – dan eens over boord kan!

Met vriendelijke groet, Linda Meijer,
Directeur

Nieuwbouw Troelstraschool

De bouw gaat heel erg snel. De binnenkant begint ook al vorm te krijgen.
Visjes

Faris Ganesh heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan. Gefeliciteerd!
U ontvangt de nieuwsbrief binnenkort via digiDUIF.

