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Beste ouders/verzorgers,

OUDERACTIVITEITEN FEBRUARI 2017




Maandag 13 februari: VVEthuis, 8.30-10 uur, thema: eten
Woensdag 15 februari: 8.30-9.30 uur: Themaochtend alle ouders 0-8:
Muziek, onmisbaar voor de ontwikkeling van uw kind
Dinsdag 28 februari: 18-20 uur MR vergadering

Vragenlijst
Vandaag zijn de rapporten aan de kinderen uitgedeeld.
In dat rapport vindt u een vragenlijst over de communicatie en het contact met de leerkracht
van uw kind. Wij zouden het op prijs stellen als u de moeite zou willen nemen om deze
vragenlijst in te vullen.
De vragenlijst kunt u indien gewenst anoniem invullen en in de ideeënbus in de klas
achterlaten.
Wellicht zijn er onder u ideeën waar wij als school weer iets mee kunnen doen om de
communicatie zo optimaal mogelijk te maken!
Namens de werkgroep Educatief Partnerschap,
Jeannette Hofman en Mieke Nusse

Muziek…

Op woensdag 15 februari geeft onze muziekdocent (Peter van Os) een workshop met als titel
'muziek, onmisbaar in de ontwikkeling van uw kind'. Hierin zal hij u laten zien wat muziek doet
met kinderen en u laten ervaren hoe het is om muziekles te krijgen op de Pieter Jelles
Troelstraschool. De afgelopen jaren is namelijk heel veel onderzoek gedaan naar het effect
van muziekonderwijs. Conclusies is: muziek maakt mensen slimmer en creatiever.
Wilt u weten wat muziek doet kom dan even langs. De workshop is van 8.45 tot 9.45.

Naschoolse muzieklessen
Op woensdag 15 februari is er een primeur. De kinderen die mee hebben gedaan aan de
naschoolse muzieklessen (POP ZO!) gaan met hun bands een presentatie geven waarmee ze
het eerste halve jaar afsluiten. De presentaties beginnen om 14.45 in de speelzaal. De
kinderen die normaal in de tweede groep zitten moeten dus ook om 14.15 direct naar het
muziekplein. De kinderen en bandleiders zouden het leuk vinden als jullie (ouders/verzorgers,
broertjes, zusjes, opa's, oma's juffen en meesters enz) komen kijken.

Liedjes programma
De groepen 1/2 gaan op 13 maart naar het concertgebouw waar we
naar een liedjes programma gaan kijken met muziek en teksten van
Harry Bannink en Annie M.G Schmidt. Annie was een van de
bekendste kinderboekenschrijfsters van Nederland en is bedenker
van bijvoorbeeld 'Jip en Janneke' en 'Pluk en de Petteflat'
De muziek die we in het concertgebouw gaan zingen vinden de
kinderen echt heel erg leuk en daarom geef ik u (ouders/verzorgers)
een link waar u alle muziek kunt vinden. Als u de link opent kan u
vervolgens klikken op 'alle audio spelen' en alle liedjes gaan spelen. Let wel op u hoort steeds
eerst een opname met iemand die mee zingt en de opname die daarop volgt heeft alleen de
muziek (karaoke).
De link is: http://educatie.concertgebouw.nl/zingmetonsmee

Afgelopen woensdag konden de kinderen
(en de meesters en juffen) genieten van
sneeuw op het schoolplein. Dat leverde
heel wat sneeuwbalgevechten op!

Adviesgesprekken
Alle kinderen van groep 8 hebben een week geleden hun advies gekregen. Ook al wisten ze
hun voorlopig advies, was het toch spannend. Voor het advies moesten we eerst toetsen. De
toetsen waren moeilijk maar het is alsnog goed afgelopen. Iedereen is blij met de resultaten
en het definitieve advies.
Jaliel, Ensar en Quinten
Eind groep 7 begon het allemaal. Eind groep 7 hebben we ons voorlopig advies gekregen. Dat
was natuurlijk heel erg spannend! Je voorlopig advies gaat niet alleen over je resultaten
maar ook over je gedrag. Dat geldt ook voor het definitieve advies. Na de eerste citotoetsen
in groep 8 hebben we ons definitieve advies gekregen. De meeste kinderen gingen weg met
een lach op hun gezicht. Er waren ook kinderen die het beter hadden verwacht. Maar je juf of
meester weet precies welk advies bij je past. Nu zijn we bezig om een school uit te kiezen. We
hopen dat we een goede keuze kunnen maken.
Beyza, Semret, Emma en Oumra
Muziekuitvoering
Afgelopen woensdag was er een
muziekuitvoering op school. Kinderen
van onze school die een instrument
bespelen verzorgden een fantastisch
‘concert’. Er is heel hard geoefend en dat
hebben de muzikanten aan de
belangstellenden kinderen en ouders
laten horen.

Weet je waar ik gisteren liep?
In de bieb, ja in de bieb!
'k Leende er een heel mooi boek
't Was maar een heel kort bezoek.
Er staan boeken in een zaal.
Kies een strip of een verhaal
Kom er bijna elke week, in de bibliotheek
Al weer een aantal weken spelen en werken
we in de onderbouwgroepen over het thema
boeken en bibliotheek.
Natuurlijk hoort daar ook een bezoekje aan
de echte Openbare Bibliotheek bij.
Met de kleuters brachten we daar dus een
bezoek.
We werden hartelijk ontvangen door de
bibliothecaresse.
Een heel leuk boek werd daar voorgelezen, ze
vertelde ons over wat je allemaal kan doen in de bibliotheek, hoe je lid kan worden, hoe je een boek
leent met het echte bibliotheekpasje (er werden ook echte pasjes voor
kinderen gemaakt en zij mochten meteen met hun nieuwe pasje een
boek lenen en daarna mochten we lekker nog een tijdje rondsnuffelen
tussen al die boeken die daar staan.
Eigenlijk wilden de kinderen na een uurtje nog niet weg ze waren nog
lang niet uitgekeken.
Kinderen zijn nieuwsgierig, ze willen graag over van alles leren en waar
kun je nu heel veel informatie uit halen? Ja, uit boeken.
Dus ouders, ga veel en vaak naar de bibliotheek. Het is daar zo leuk!
En het lid worden kost niets, het is gratis!

Geef Mij Maar een Boek!
De tweede editie van de boekhandelsactie ”Geef Mij Maar een Boek!”
gaat vrijdag 10 februari van start. Het doel van deze actie is het
promoten van lezen onder jongeren. Om dit doel te kunnen bereiken
stellen de Nederlandse boekhandels elk jaar een klassieker uit de
jeugdliteratuur voor een lage prijs beschikbaar.
Dit jaar draait de actie om het boek ”Achtste-groepers huilen niet” van
Jacques Vriens. De speciale editie van dit boek zal voor 2 euro
verkrijgbaar zijn in vrijwel alle Nederlandse boekhandels. Jongeren
zullen, in verband met de thematiek van ”Achtste-groepers huilen niet”,
in de betrokken boekhandels collecteren voor stichting KiKa (Kinderen

Kankervrij).

Leuk, dat Dunia, Asma, Roumaissae en Amal uit groep 8b kwamen voorlezen aan de kinderen
uit groep 1/2 a. En wat deden ze het goed!
Gaan we elke week doen. Dank jullie wel, lieve meiden.
Juf Yvonne

In verband met de krokusvakantie zijn de
leerlingen vrijdag 17 februari om 12 uur vrij.
De vakantie duurt één week.

