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Maandag 13 maart: VVE thuis, voor wie is ingeschreven, 8.30-10 uur, thema: Lente
Maandag 15 maart: Startbijeenkomst nieuwe ouders: voorlezen en knutselen
Maandag 20 maart: 19.15-20.45 uur: werkgroep educatief partnerschap
Woensdag 22 maart: 8.30-9.30 uur: Themaochtend alle ouders 0-8: thema:
Nieuwsbegrip
Maandag 27 maart: VVE 9-10.30 uur, thema: mediawijsheid, i.s.m. Sherida Nelom
Woensdag 29 maart: Startbijeenkomst nieuwe ouders: Spel en spelen

Muziek maken…
Samen met Yanick en Jordy hebben de kinderen van de groepen 5a,5b, mg en mh muziek
gemaakt in de klankspeeltuin. Ze maakten muziek met allemaal elektronische en akoestische
instrumenten die voor de meeste kinderen onbekend waren. Ook waren er een paar
instrumenten die speciaal voor de klankspeeltuin gemaakt zijn en die de kinderen zelf
mochten uittesten.
Wilt u zelf een keer naar de klankspeeltuin met uw kind(eren). Dat kan via
http://www.muziekgebouw.nl/agenda/Concerten/4839/Klankspeeltuin/Workshop
voor_kinderen_7_/
Of ga naar www.muziekgebouw.nl en zoek via de zoekfunctie van de website naar
klankspeeltuin.

Geen kinderwagen of buggy in de klas
Kinderwagens of buggy’s kunnen wel mee de
school in, maar niet het klaslokaal.
Er is in de klas te weinig ruimte!
Dank voor uw begrip.

Verkeerssituatie veiliger
Met hoge snelheid met de auto door de Colijnstraat rijden zorgt voor
riskante situaties, ook voor de leerlingen van de Troelstraschool. Kinderen
kunnen moeilijk inschatten hoe snel een auto bij hen is. Auto’s staan bij te
hoge snelheid minder snel stil bij overstekende kinderen/voetgangers.
Om de snelheid van auto’s af te remmen zijn verkeersdrempels
noodzakelijk. De maximum snelheid in het gedeelte Colijnstraat bij
de Troelstraschool moet max 30 km. per uur worden. Oplettende
ouders en ouders van de MR hebben tezamen met de directie het
initiatief genomen om de Gemeente Amsterdam te vragen met noodzakelijke
aanpassingen/maatregelen te komen.
Ons verzoek aan u als ouder om ook bij de Gemeente Amsterdam, het loket
verkeersveiligheid, aan te geven dat u het belangrijk vindt dat de verkeerssituatie veiliger
wordt!

Verslag ouderbijeenkomst met thema voorlezen en informatie voor nieuwe
bijeenkomsten
Afgelopen week is er voor ouders, waarvan hun kind deze periode nieuw is gestart op onze
school, een bijeenkomst georganiseerd over voorlezen. Tijdens deze bijeenkomst werd er
gesproken over het belang van voorlezen, tips en tops werden er uitgedeeld, welke boeken
zijn geschikt voor welke leeftijd, hoe en wanneer lees je voor en hoe vind je geschikte digitale
prentenboeken.
Verder is het doel van deze bijeenkomst, als je nieuw bent op school, om andere ouders te
ontmoeten, maar ook om elkaar wegwijs te maken op de school. We zijn gestart met een
vaste groep ouders die hiervoor een schriftelijke uitnodiging hebben gekregen. De volgende
bijeenkomst op 15 maart zal weer gaan over voorlezen, maar gaan we ook knutselen met
allerlei verschillende materialen.
Op 29 maart zal de laatste bijeenkomst zijn voor deze groep en behandelen we het
onderwerp spel en spelen. Wat voor verschillende soorten spellen zijn er en wat leert je kind
hiervan.
De bijeenkomsten beginnen om 8.45 in de personeelskamer op de begane grond en zullen
tot ongeveer 10.30 duren. Wanneer je niet uitgenodigd bent maar toch graag hierbij wilt zijn,
kom gerust langs.

Willy van Grondelle, Oudercontact medewerker
Mobiel 06 538 294 79, willy.vangrondelle@imuls.nl

Nieuwbouw
Op de foto’s is te
zien dat er ook
aan de binnenkant
van het gebouw
hard gewerkt
wordt zodat we in
het voorjaar
kunnen verhuizen.

Superhelden voorstelling
Afgelopen maandag kreeg groep 7a les van vier docenten van de kunstacademie. Voor
Amnesty gingen we een voorstelling maken met als thema “Strijden voor Kinderrechten”.
We begonnen met kostuums ontwerpen en we moesten ze zelf maken. Daar hebben we één
dag aan gewerkt. De volgende dag werkten we aan de danspasjes en de teksten, alles was
goed gelukt. Dezelfde dag was de voorstelling die was ook héél goed gegaan. Kinderen die
naar de voorstelling keken vonden het leuk en dat was voor ons fantastisch. Veel ouders van
deze superhelden kwamen ook naar de voorstelling. Na de voorstelling gingen een paar
superhelden aan de docenten van de kunstacademie vertellen wat ze ervan vonden.
De superhelden vonden het superleuk.

Geschreven door: Cemile van 7a

Mobiele telefoons
Op school zijn mobiele telefoons verboden. Als je een mobiele telefoon mee
naar school wilt nemen omdat je bereikbaar moet zijn, overleg het dan eerst
met één van de directieleden.

Één van onze leerlingen heeft “zomaar” deze welkomsttekening opgehangen!
Dankjewel

