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Dinsdag 28 februari: 18-20 uur MR vergadering

Muziekuitvoering
Op woensdag 15 februari was er een primeur. De kinderen die mee hebben gedaan aan de
naschoolse muzieklessen (POP ZO!) gaven met hun bands een presentatie waarmee ze het
eerste halve jaar af hebben gesloten. Onder grote publieke belangstelling gaven de diverse
bandjes een spetterend optreden.

Pianotrap in het nieuwe schoolgebouw!
Wij zijn bezig om in onze nieuwbouw een waanzinnig leuk
interactief kunstwerk te realiseren. Als dit project slaagt zijn wij,
voor zover bekend, de enige school in Nederland en misschien wel
in Europa. Wij willen namelijk onze trap in de centrale hal
omtoveren tot een piano. Deze piano geeft dan plezier in het
bewegen, kan worden ingezet als lesmiddel, is een kunstobject en
stimuleert de creativiteit bij onze kinderen. Als deze trap er
komt wordt deze zo gemaakt dat hij kan worden ingesteld op stilte
momenten zodat niemand er last van heeft tijdens de lesuren. De
kinderen waren meteen enthousiast over dit idee en hebben mij
gevraagd u als ouder hierover in te lichten. Er volgt in de komende periode nog veel
informatie over de vorderingen van dit project en...nu maar hopen dat het project gaat
slagen.
Wilt u de trap bekijken, klik dan op de link in het digiduif bericht, klik hier of tik op YouTube als
zoekterm in: piano stairs Stockholm Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als de kinderen.

Vriendelijke groet meester Peter (muziekdocent)

Medezeggenschapsraad
Het nieuwe e-mailadres van de Medezeggenschapsraad is troelstraschool.mr@gmail.com.
Als u vragen heeft, of een punt in een MR vergadering aan de orde zou willen stellen, dan
kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of een e-mail sturen.

Met vriendelijke groet, MR leden

Thema ochtend 15 februari
Peter van Os, muziekleraar op de Pieter Jelles Troelstraschool heeft deze week de thema
ochtend "Muziek, onmisbaar in de ontwikkeling van uw kind" verzorgd. Waarom is muziek en
zang voor jonge kinderen zo belangrijk? Wat doet muziek met de ontwikkeling van een kind?
Een Duitse onderzoeker heeft 6 jaar lang onderzoek gedaan op 2 scholen om op deze vragen
antwoord te kunnen geven. Op de ene school kregen kinderen muziek- en zangles en op de
andere helemaal niet. Na die 6 jaar bleek bij de kinderen die wel muziek hebben gehad dat
de corpus callosum (de verbindingsbrug tussen de 2 hersenhelften) beter ontwikkeld was. Zij
konden dus sneller linken leggen, hadden een betere woordenschat en hun creatieve
ontwikkeling was beter wat weer leidde tot een hoger IQ. In de hersenen zelf gebeurt tijdens
het luisteren naar muziek en/of het bespelen van een instrument ook heel veel tegelijk,
melodie wordt gevolgd, er wordt naar tekst geluisterd en vaak spelt motoriek (dans) een rol.
Al met al hele interessante materie, via deze link (of zoek: muziek maakt slim finale promo YouTube) komt u bij het filmpje behorende bij het onderzoek uit.
Daarna vertelde Peter de verschillende manieren muziekles die hij geeft in de
verschillende groepen. Zo ligt bij de groepen 1 en 2 de focus op zowel motoriek
als taal, het druppel liedje bijvoorbeeld gaat heel erg in op de fantasie van
kinderen in die leeftijd, maar ze zijn ook bezig met motorische ontwikkeling door
het dansje wat erbij hoort. Bij de groepen 3 en 4 wordt gericht op
taalontwikkeling en vergroten van woordenschat en bij de groepen 5 en 6 ligt de
nadruk op uitdrukkingen en beeldspraak van de Nederlandse taal. Uiteindelijk
komt in groep 7 en 8 de Engelse taal erbij.
Hoewel het huidige gebouw een uitdaging vormt voor het geven van sommige
onderdelen van muziek en zang wordt er wel veel aandacht aan gegeven op school. De
kleuters gaan naar het Concertgebouw en de kinderen oefenen fanatiek voor het songfestival.
In het nieuwe gebouw heeft meester Peter een muzieklokaal en kan hij gebruik maken van de
naast gelegen speel lokalen. De school is daarnaast begonnen met een nieuw project
genaamd PopZo waarbij kinderen leren om samen muziek te maken in plaats van individueel.
De aanwezige ouders waren aangenaam verast door de informatie die ze gekregen hebben
en gaven ook aan anders te kijken naar muziekles. Het is niet alleen maar leuk maar het heeft
ook echt een functie in de ontwikkeling van kinderen.
De volgende thema ochtend is op 8 maart, dan wordt ingegaan op het belang van voorlezen
en de nieuwe regels binnen de bibliotheken. Hiervoor komt speciaal iemand van de OBA
langs om hier meer over te vertellen. Zorg dus dat u de datum in uw agenda noteert zodat u
erbij kunt zijn. Zoals gewoonlijk is de inloop van 08:30 tot 08:45 en duurt de thema ochtend
tot maximal 10:00, koffie en thee zullen dan weer voor u klaar staan.

Salima Makhlouf-Amekrane

s.makhlouf@troelstraschool.nl

Visjes
Miloud Attaimoum heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan.
Gefeliciteerd
Ivy Bontjes heeft de 5e Kyu Jiu Jitsu gehaald. Super STOER

Judo Fun Dag
Zie ook de bijgevoegde PDF

