Nieuwsbrief nummer 27. 31 maart, schooljaar 2016-2017
Beste ouders/verzorgers,
OUDERACTIVITEITEN april 2017






Woensdag 5 april: 8.30-9.30 uur: Themaochtend alle ouders 0-8: thema: schoolreis
groep 5, 6
Maandag 10 april: VVE thuis, thema: huis
Maandag 10 april: 18-20 uur MR vergadering
Maandag 10 april: voorlichting veilig internet voor kinderen, Sexting en grooming ; wat
je als ouder moet weten. Voorlichter van Qupido. Locatie Goeman Borgesiusschool,
inloop 19 uur, 19.30 start
Woensdag 19 april: 8.30-9.30 uur: Themaochtend alle ouders

Thema ochtend woensdag 22 maart
In het verslag van vorige week is onderstaand www. adres niet vermeld.

https://www.digiwak.nl/wak/index.php
Songfestival
Over twee weken is het zover… het jaarlijkse songfestival.
De voorbereidingen zijn in volle gang. De kaartverkoop voor deelnemers start op
woensdag 5 april 2017. Net als vorig jaar hebben we 2 kaartjes per deelnemer
gereserveerd. Deze kaarten kunt u kopen bij de leerkracht van uw kind. Ze kosten
€1,50. Wilt u gepast betalen?
Als u meer kaarten nodig hebt, kunt u die voor hetzelfde bedrag kopen bij de administratie.
Dit kan niet eerder dan maandag 10 april 2017 en maximaal twee stuks.
De kinderen die optreden krijgen een gratis kaartje van hun meester of juf. Dat kaartje krijgt u
meteen mee als u de gereserveerde kaarten komt kopen.

Er zijn twee voorstellingen:
1. Om 17u30 beginnen we met de groepen 1 t/m 4; de zaal gaat open om 17:15 uur.
2. Om 20:00 treden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op.
De zaal gaat open om 19:45uur .
LET OP Het songfestival vindt plaats op basisschool de Goeman Borgesius.
Nog twee belangrijke regels:
1. Kinderen worden alleen binnengelaten als ze samen met een volwassene komen.
Dus kinderen kunnen niet alleen komen.
2. Kinderen jonger dan 4 jaar mogen niet mee naar binnen.

Met vriendelijke groet, de songfestival commissie

Pianotrap
Via de Nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen over de vooruitgang van de
pianotrap.
Inmiddels zijn bijna alle klassen al druk bezig met hele leuke acties. Zo hebben een aantal
meiden in groep 5A besloten om mensen op te maken voor een kleine bijdrage. Mocht u ook
een make-over willen hebben meldt u zich dan even bij meester Mark van 5A.
Het verkopen van armbandjes door kinderen van groep 6A loopt ook goed maar ze zoeken
nog steeds nieuwe klanten. Als u een armbandje wilt kunt u zich melden bij groep 6A.
Zoals de bovenstaande acties zijn er nog heel veel andere acties van kinderen die ze zowel
binnen als buiten school uitvoeren. Mocht uw kind een actie buiten de school willen doen
vergeet dan niet om naar de aanbelbrief te vragen op school. In deze brief staat namelijk
vermeld voor welk doel het geld wordt ingezameld.
Ook is er sinds afgelopen dinsdag een facebookpagina opgericht om de stand van zaken ten
aanzien van de trap bij te houden. Op deze pagina gaan we foto’s plaatsen van de
ontwikkeling van de trap en van alle leuke acties die kinderen hebben bedacht. Wij houden
hierbij rekening met de privacy van de kinderen en de wensen die u heeft geuit ten aanzien
van het gebruik van video en beeldmateriaal binnen deze school en naar social-media.
De link naar de Facebookpagina volgt in een volgend bericht. U kunt wel al via Facebook
zoeken naar Pieter Jelles Troelstraschool en dan ziet u een pagina met een foto van het
nieuwe gebouw. De andere 2 pagina’s die verschijnen gaan niet over de trap.

Visjes
Malak Boussaid heeft aan de eisen voor
het zwemdiploma voldaan.
Gefeliciteerd!
Ilyas Bohudi is clubkampioen van zijn karateclub geworden.
Gefeliciteerd kampioen

Even Voorstellen
Mijn naam is Phylicia Kloes en ik mag voor de
aanvangsgroep op de P.J. Troelstraschool staan. Ik ben
tweeëntwintig jaar en ik woon in Hoorn. Na het behalen van mijn
HAVO diploma was ik geïnteresseerd in allerlei beroepen, maar ik
kon geen beslissing maken. Ik houd van leren en mijn interesses
liggen op veel gebieden. Vandaar dat ik als uitwisselingsstudent naar
Florida in de Verenigde Staten ben gegaan. Hier heb ik mijn vriend
ontmoet en ben ik erachter gekomen dat het onderwijs een passie
voor mij is.
Ik begon aan de PABO in Amsterdam en na het behalen van mijn
propedeuse vervolgde ik mijn studie wederom in de Verenigde Staten.
Nu ik mijn neus (tijdelijk) uit de boeken heb gehaald geniet ik volop van mijn eerste eigen
klas. Daarnaast besteed ik mijn tijd met het geven van bijles aan een groep zeven leerling,
bakken en koken en filmen en fotograferen.
Ik kijk ernaar uit om nog meer te leren en om onderdeel te zijn van het team op de
P.J. Troelstraschool.

Met vriendelijke groet, Phylicia Kloes

LAATSTE NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN VAN BLOK 2: WANNEER ZIJN DEZE?
Dit blok wisselt het nogal wanneer de laatste naschoolse lessen plaatsvinden. Sommige lessen
zijn een keer uitgevallen en in een aantal gevallen zijn de docenten in staat om een inhaal les
te komen geven. Let dus goed op.
 Cheerleaden op maandag: dit loopt nog door in blok 3. Er is wel een
voorlopige laatste les. Die is op 3 april. Vanaf 8 mei gaan de lessen weer
beginnen.
 Kickboksen op maandag: laatste les 3 april
 Racketsport op dinsdag: laatste les 18 april (let op: geen les op 11 april!)
 Atletiek op woensdag: laatste les 19 april (let op: 12 april geen les!)
Bij de laatste lessen zijn alle ouders welkom om te komen kijken. Geen
vriendjes/buren enz., dan wordt het veel te druk. U komt toch zeker ook?
Aanmelden voor blok 3:
Volgende week ontvangt uw kind weer een inschrijfformulier voor de nieuwe naschoolse
sportperiode. Deze periode begint na de meivakantie. Spijtig genoeg is het niet gelukt om een
activiteit voor de groepen 1 en 2 in te plannen dit blok. De kinderen uit de groepen 1 en 2
krijgen dan ook geen inschrijfformulier mee. Kijk goed naar de data waarop u aan kunt
komen melden. Alleen dan zullen de inschrijfformulieren worden aangenomen.

Veel plezier allemaal, Brenda Kaasjager

Ouderbijeenkomsten
Deze week zijn er twee ouderbijeenkomsten geweest. Eén handelde over mediawijsheid,
kinderen willen graag tv kijken, op de ipad of op de telefoon. Maar hoe ga je hier nu mee
om, wat is er geschikt en hoe begrens je je kinderen?
Voor ouders was het fijn om te horen van elkaar dat iedereen het moeilijk vind om je kinderen
goed om te laten gaan met de media. Maar ook vertelde een ouder dat als je maar helder
bent in je aanpak; jouw kinderen elke dag dezelfde hoeveelheid tijd op de
tv/computer/telefoon mogen, het eigenlijk geen probleem opleverde. Kortom een leerzame
bijeenkomst.
Je kunt de website Mediasmarties: dé online gids bomvol recensies van nieuwe kindermedia
bezoeken, hier kun je opzoeken welke app of game past bij de ontwikkeling van jouw kind.
Ook kun je de website www.bereslim.nl bezoeken, hier kun je digitale prentenboeken bekijken
en beluisteren.
De tweede bijeenkomst was een startbijeenkomst voor ouders waarvan hun kind net gestart is
op school. Hier was het onderwerp spelen is meer dan spelen. We hebben gekeken waar we
vroeger mee speelden en hoe onze kinderen nu spelen. Door de onveiligheid buiten, wordt er
nu niet meer zonder toezicht buiten gespeeld (behalve ouders die een afgesloten binnentuin
hebben), in tegenstelling tot de tijd waarin de ouders zelf opgroeiden. Hierdoor ontwikkelen
kinderen zich op een andere manier, zijn meer afhankelijk van hun ouders in hun buitenspel,
wat zeker als jammer werd ervaren. Hoe zou je dit kunnen oplossen? Voorstel was om met
meerdere ouders uit de klas van je kind af te spreken in het park. Verder is er gekeken welke
verschillende manieren van spel er zijn en wat het belang hiervan is voor de
hersenontwikkeling van je kind. Een erg fijne bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst met het thema voorlezen is op 10 mei om 8.45 uur in de
personeelskamer. Ouders die niet uitgenodigd zijn omdat hun kind al wat langer in de
kleuterklas zit, zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Nadia el Atifi en Willy van Grondelle, Oudercontact medewerkers

Beste ouders,
Tijdens de zwangerschap van Medezeggenschapsraad lid Hilal Ozmen zal ik als nieuw lid
tijdelijk haar werkzaamheden overnemen. Graag wil ik me bij dezen aan jullie voorstellen.
Ik ben Tülay Acun, moeder van twee dochters, Feryal (7) en Feray (3). Feryal zit
in groep drie bij Wieke Jaspers in de klas en Feray gaat tot de zomer nog naar
de voorschool. Naast het moederschap ben ik parttime werkzaam bij een
particuliere zorginstelling die intensieve hulp biedt aan mensen met dementie.
Ik assisteer de CFO en ondersteun de HRM.
Ik heb ontzettend veel zin in het meedenken en meebeslissen in de MR. Mochten
jullie vragen of opmerkingen hebben die de MR aangaan, schroom dan niet om
mij aan te spreken.

