Nieuwsbrief nummer 16. 23 december, schooljaar 2016-2017

Beste ouders/verzorgers,

Ouderactiviteiten 2017
Schema thema ochtenden Pieter Jelles Troelstraschool. Inloop tussen
08:30 en 08:45, aanvang 08:45 tot maximaal 10:00 uur uur.

Datum

Onderwerp

Spreker

20 januari

Ouderbijdrage, wat gebeurt
er eigenlijk mee ?
Leerlingvolgsysteem

Ruben Wedekind, lid OC

Peter van Os

8 maart

Muziek, onmisbaar in de
ontwikkeling van uw kind
Voorlezen en de bibliotheek

22 maart

Nieuwsbegrip

5 april

Schoolreis informatie

1 februari
15 februari

Najoua en Mieke Roode

Van schakelklas naar Montessori
Na tien jaar met plezier de schakelklas te hebben gedaan, verlaat ik
deze en begin ik als waarnemend locatieleider van de Montessori
afdeling. Ik word ingewerkt door de interim-directeur, Rob Wolthuis
en neem na verloop van tijd zijn taken over. Ik zie uit naar deze
uitdaging. Daarnaast blijf ik teamleider 3/4. Ik ben op maandag,
dinsdag en vrijdag aanwezig. U kunt me vinden in de directiekamer
of op de eerste verdieping in het kantoortje team 3/4. Als u kennis
wil maken of vragen heeft, van harte welkom om binnen te lopen
tussen half negen en negen.
Brenda Heitman blijft de leerkracht van de schakelklas en is aanwezig op maandag,
dinsdag en donderdag. Sanne Jansma staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor
de schakelklas.
Er zijn op donderdag dus twee leerkrachten aanwezig in de klas.

Met vriendelijke groet, Michiel van Barreveld

Tips en Tops kerstvakantie 2016-2017

Leuke tips voor in de kerstvakantie
Kijk voor diverse activiteiten voor kinderen op onderstaande websites: Kerstvakantie in
Amsterdam Er staan jaarlijks allerlei culturele activiteiten voor kinderen op het
programma, met feestelijke theatervoorstellingen, spannende circusoptredens en
leerzame tentoonstellingen. http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/zien-endoen/families-en-kinderen/vakantie/kerstvakantie
Kindervoorstellingen in Amsterdam
http://www.iamsterdam.com/nl/uit inamsterdam/uit/kindervoorstellingen
Uit met kinderen in Amsterdam
http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/zien-en-doen/families-en-kinderen
Kidsproof
http://www.kidsproof.nl/Amsterdam
Tuincentrum Osdorp; in december is het tuincentrum in kerstsfeer.
Osdorperweg 247 Amsterdam Tel : 020-6676060
https://www.osdorp.nl/
IJsbaan op Museumplein bij Rijksmuseum
Schaatsbaan open zondag t/m donderdag van 10.00 tot 21.00 uur en op vrijdag en
zaterdag van 10.00 tot 22,00 uur.
http://www.iceamsterdam.nl/nl
OBA; leuke activiteiten in de bibliotheek tijdens de kerstvakantie
http://www.oba.nl/nieuws/vier-kerstvakantie-bij-de-oba.html
Het muizenhuis in de OBA bij centraal station Het Muizenhuis staat op de jeugdetage in
de Centrale OBA en telt meer dan honderd kamers. In die kamers zijn heel veel muisjes
hard aan het werk. De bakker bakt taartjes, de schilder maakt een portret en de werklui
sjouwen zware zakken. Je kunt elke dag de muizen komen bewonderen, van 10.00 tot
22.00 uur, in de Centrale OBA, Oosterdokskade 143
http://www.oba.nl/actueel/muizenhuis.html
Of op de Weesperzijde 41 hs, Amsterdam is een pop up muizenhuis ook gratis
toegankelijk. Zie de Website http://www.hetmuizenhuis.nl
Het Amsterdam light festival 2016 tot en met 22 januari 2017. Allerlei kunstwerken en
gebouwen staan in het licht. Er is een wandelroute uitgezet. Op de site kun je het dagelijks
programma zien. En je kunt met een rondvaartboot langs de verlichtte gebouwen varen.
Ziet er sprookjesachtig uit. info@amsterdamlightfestival.com
https://www.amsterdamlightfestival.com/
Eye filmmuseum, gratis panorama
IJpromenade 1, Tel. 020-5891400
https://www.eyefilm.nl/activiteiten/panorama
Veel gratis activiteiten voor kinderen , met het pontje over, is ook al een feest voor
kinderen. Check de website van EYE voor meer informatie.
De Boswinkel van het Amsterdamse bos, ligt bij de hoofdentree van het Bos (Van
Nijenrodeweg)
Een excursie met de boswachter, een gezinsspeurtocht, het Boskabouterpad lopen of
kriebelbeestjes bestuderen. Het zijn allemaal activiteiten die De Boswinkel organiseert. Het
Boskabouterpad is geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar en kun je dagelijks op eigen
gelegenheid lopen. Je vindt alle activiteiten in de Boskalender. Bosbaanweg 5 Amstelveen
Tel: 020 545 6100
www.amsterdamsebos.nl/boswinkel/
Geitenboerderij Ridammerhoeve Amsterdamse Bos
Nieuwe Meerlaan 4, Amstelveen, Tel 020 645 50 34
http://www.geitenboerderij.nl/

Voor allerlei leuke zelfmaak ideeën om met kinderen te doen:
http://www.knutselidee.nl
http://hobby-en-overige.infonu.nl/diversen/69414-knutselen-met-uw-peuter.html
http://www.knutselopdrachten.nl/
Pinterest: Een website waar je veel leuke ideeën en inspiratie kan op doen. Je moet een
wachtwoord en inlognaam aanmaken om in te loggen. https://nl.pinterest.com/
Gezonde traktaties en tussendoortjes http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderenvan-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx
Leuke filmpjes, taaltips en spelletjes op computer
http://www.taalbegintthuis.nl/
Thuis wordt de basis gelegd voor de taalvaardigheid van kinderen.
Op deze site vind je daarom:
•vuistregels voor taalontwikkeling en meertalig opvoeden
•allerlei tips om met je kind aan de slag te gaan met taal
http://www.kindertube.nl/buurman-en-buurman/buurman-en-buurman-filmpjes.html
http://www.kindertube.nl/voorlezen-en-digitale-prentenboeken.html
http://www.knutselopdrachten.nl/
http://peuterspelletjes.net/
http://www.peuterspelletjes.net/kerst/kerst_peuters_kleuters.php
Fijne kerstvakantie en graag tot ziens in 2017
Willy van Grondelle, Nadia el Atifi
Oudercontactmedewerkers Pieter Jelles Troelstraschool

Thema ochtend:
Woensdag 21 December is de thema ochtend goed bezocht, het onderwerp Pak je
Kans! sprak de aanwezige ouders aan en er werd ook flink over gediscussieerd.
Pak je Kans! is een initiatief vanuit de gemeente Amsterdam om de bewoners van Nieuw
West bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn voor gezinnen met een laag
inkomen. Pak je Kans! leid mensen op om voorlichting hierover te geven op scholen en
buurtcentra. U kunt bijvoorbeeld denken aan het aanvragen van een stadspas, gratis
gebruik maken van het OV, de collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis en een
beroep doen op het sportfonds.
Pak je Kans! geeft ook inzicht en advies hoe gezinnen gezonder kunnen eten en hoe
men zuiniger om kan gaan met boodschappen en voedingsmiddelen. Al met al een
productieve en nuttige ochtend. Wilt u meer informatie over Pak je Kans! klik dan op
deze link https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/
De volgende thema ochtend staat gepland voor vrijdag 20 januari, het onderwerp is dan
"Ouderbijdrage, wat gebeurt er eigenlijk mee?" Vanuit verschillende ouders is de vraag
gestald om hier meer duidelijkheid over te geven en transparantie. De school geeft hier
dan ook gehoor aan en de directie zal tijdens deze thema ochtend aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden over de ouderbijdrage en over de subsidie regels. Heeft u dus
vragen over dit onderwerp, noteer de datum dan in uw agenda en zorg dat u erbij bent.
Kunt u er niet bij zijn maar heeft u wel een vraag dan kunt u deze ook mailen naar mij
s.makhlouf@troelstraschool.nl.
Zoals gewoonlijk staan de koffie en thee voor u klaar en bent u vanaf 08:30
welkom.
Hele fijne vakantie en wees voorzichtig met vuurwerk.

Salima Makhlouf-Amekrane

Beste ouders/verzorgers,
De laatste schoolweek van het jaar 2016 is alweer voorbij. Wat is het weer snel gegaan!
Ik kijk terug op een jaar waarin we als team van de Troelstraschool successen kunnen
vieren, niet alleen op onderwijskundig gebied, maar ook in samenwerking met elkaar
en met velen van u.
Even een paar van die successen benoemen:
We hadden een heel succesvol inspectiebezoek begin van het jaar. Een fantastisch team
(ondanks de beperkte behuizing). Onze techniekdagen (begeleid door Mark IJdo en
Mieke Rode). De vernieuwing en ontwikkeling van ons Montessori onderwijs. De
fantastische lezingen van Hanneke Poot, (ook voor de ouders tijdens de jaarlijkse
themabijeenkomst). Kennismakingsgesprekken tussen ouders en leerkracht aan het
begin van het schooljaar. Positieve ontwikkeling van educatief partnerschap (waarin
Salima Makhlouf een enthousiaste voortrekker uit de oudergeleding is). De 3 open
dagen dit jaar van de school voor nieuwe/ geïnteresseerde ouders. Het werken met onze
nieuwe technisch lezen methode Estafette. Grote vorderingen t.a.v. ICT (alle kinderen
vanaf 1 januari 2017 een account op Rekentuin en Taalzee) Kan ook thuis gebruikt
worden!!!! We lunchen weer met elkaar! (met dank aan de ouders die pleinwacht

lopen).
Daarnaast vordert ons nieuwe schoolgebouw gestaag. Vanaf januari 2017 is de
buitenkant van het gebouw gereed en wordt er verder aan de binnenkant gewerkt.
Volgens plan wordt het gebouw medio juni ’17 opgeleverd, waarna er een firma de
vloer komt leggen. In de zomervakantie 2017 gaan we verhuizen. We kijken er allemaal
erg naar uit!

Ook namens het team wens ik u allemaal een fijne
kerstvakantie en een gezonde start van het nieuwe jaar en
zie iedereen weer graag terug op maandag 9 januari 2017!
Linda Meijer
Directeur.

We sluiten 2016 af met zingen bij de kerstboom
en het kerstdiner.

