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Beste ouders/verzorgers,
Vincent van Gogh
Voor de kerstvakantie hebben de groepen MD, ME en MF een
museumles gekregen over Vincent van Gogh. Maandag 16,
dinsdag 17 en woensdag 18 januari gaan de groepen naar
het museum om de schilderijen in het echt te bekijken. Eén uur
lang krijgen zij een rondleiding en uitleg.

Naschoolse sport
Komende week zijn de laatste lessen naschoolse sportactiviteiten.
Maandag 16-01 en dinsdag 17-01 om 14:00 zijn de laatste mogelijkheden om je in te
schrijven voor de volgende periode.
Extra inschrijfformulieren zijn bij de administratie te
krijgen en tijdens de inschrijfmomenten zijn er ook extra
formulieren.
De nieuwe periode start op 23 januari.


Foutje in de flyer: Kickboksen is maar één periode

Vriendelijke groet, de gymdocenten.

I.v.m. een
zijn de leerlingen woensdag a.s.
(18 januari) om 12 uur vrij.







Ouderactiviteiten kalender Januari:
Maandag 16 januari: VVE-thuis, 8.30-10 uur, thema: “Verkeer”
Maandag 16 januari: 18-20 uur
MR vergadering
Vrijdag 20 januari: 8.30-9.30 uur: Themaochtend alle ouders 0-8: thema:
“Ouderbijdrage: wat gebeurt er eigenlijk mee?”
Maandag 23 januari: 19.15-20.45 uur: werkgroep educatief partnerschap
Maandag 30 januari: VVE, 8.30-10 uur, thema: “Ongehoorzaamheid”
Thema ochtend

De kerstvakantie is voorbij en iedereen is weer langzaamaan in een
"normaal" ritme terug gekomen. 20 Januari staat de thema ochtend over de
ouderbijdrage gepland. Normaal gesproken zijn de thema ochtenden op
woensdag, maar nu dus eenmalig op vrijdag zodat alle betrokkenen
aanwezig kunnen zijn. Heeft u dus vragen over de ouderbijdrage en wat er
mee gebeurt zorg dan dat u er 20 januari bij kunt zijn. Kunt u er niet bij zijn
maar heeft u wel een vraag, mail uw vraag dan naar
s.makhlouf@troelstraschool.nl
U bent wederom vanaf 08:30 welkom, inloop is zoals gewoonlijk tot 08:45
en de ochtend zal maximal tot 10:00 duren. Ik hoop u dan te zien.

Salima Makhlouf-Amekrane

Taalzee
De Troelstraschool heeft nu ook voor iedere leerling vanaf groep 2plus een Taalzeelicentie
aangeschaft zodat de leerlingen zowel op school als thuis hiermee kunnen oefenen.
Alle leerlingen hadden al een Rekentuinlicentie.
Inloggen in Taalzee en Rekentuin gebeurt met dezelfde gegevens.
De software kan op een mobieltje, pc of tablet gespeeld worden.
Je kunt de software vinden als je bij Google Taalzee of Rekentuin intikt.
De leerlingen hebben al hun inlog gegevens.
Nieuwe leerlingen kunnen deze ophalen bij hun leerkracht.

Veel plezier bij het gebruik van deze software!

