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OUDERACTIVITEITEN april 2017





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

Beste ouders/verzorgers,

We starten echt om 08.30 uur met de les. Fijn als u op tijd bent, dan kan uw
kind een rustige start van de dag maken.

Een aantal van u heeft deze week bij het te laat binnenkomen in de ochtend
een briefje gekregen met onderstaande tekst:
Van jongs af aan moeten kinderen leren dat ze op tijd op school moeten zijn.
Te laat komen is storend voor de leerkrachten en voor de kinderen.
Bovendien missen de kinderen die te laat komen lestijd.
Wij verzoeken u met klem om op tijd te komen.
Natuurlijk kan er iets gebeuren in de ochtend, maar bij deze nogmaals het vriendelijke
doch dringende verzoek op tijd op school te komen!

Met vriendelijke groet, Linda Meijer
Songfestival

Donderdag 13 april is het zover… het jaarlijkse songfestival.
De voorbereidingen zijn in volle gang. De kaartverkoop voor
deelnemers is gestart 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 songfestival 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 songfestival 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

Nieuws van het schoolreisfront!
We hebben inmiddels de locaties gereserveerd, de bussen
besproken en zijn druk bezig met de verdere uitwerking van de
reisjes.
De eerste facturen komen binnen en moeten betaald worden.
Vandaar dat wij u, iets later dan gewoonlijk, willen verzoeken het
schoolreisgeld over te maken voor het einde van de maand april.
De bedragen zijn hetzelfde als vorig schooljaar:
Voor de groepen 1 en 2: 25 euro
Voor de groepen 3 en 4: 25 euro
Voor de groepen 5 en 6: 42,50 euro
Voor de groepen 7 en 8: 62,50 euro
We willen u met klem verzoeken het geld over te maken op de schoolreisrekening en niet
contant aan de leerkracht te geven.
Het rekeningnummer is NL52INGB0005765249 t.a.v. Vereniging schoolbelangen
P.J.Troelstraschool.
Graag zien wij uw betaling zo spoedig mogelijk tegemoet!

Met vriendelijke groet, De schoolreiscommissie

Pianotrap update
De kinderen van de groepen 1/2 hebben een sponsor actie
gedaan waarbij ze vuil hebben opgeruimd in de wijk.
Daarna moesten de kinderen zelf wegen hoeveel afval ze
opgeruimd hadden. De kinderen werden per kilo
gesponsord door alle ouders. Groep 1/2C van juf Marlies
heeft met deze actie bijna €112,- opgehaald.

https://www.facebook.com/pieterjellestroelstraschool/

Thema ochtend:
5 April j.l.was het onderwerp van de thema ochtend het schoolreisje en schoolkamp.
Najoua El Ouakili en Mieke Rode hebben de aanwezige ouders informatie gegeven over de
activiteiten die er gedaan worden en hoe het verloop van een schoolkamp gaat.
De groepen 1 tot en met 4 gaan een dag op schoolreis, denk aan een pretpark of dierentuin
en komen aan het eind van de dag weer thuis. Vanaf groep 5 gaan de kinderen op
schoolkamp waarbij ze 1 nacht overnachten op de locatie. Kinderen werken in de klas toe
naar het schoolkamp en maken al een hoop voorpret met elkaar over bijvoorbeeld naast wie
ze gaan slapen. Daarnaast spreken ze in de klas al regels met elkaar af waarbij de kinderen
zelf ook inspraak hebben.
Ouders krijgen ruim van tevoren informatie over het schoolkamp, de locatie en wat de
kinderen mee moeten en mogen nemen. De aanwezige ouders hebben een hoop vragen
kunnen stellen aan juf Mieke en juf Najoua, beiden hebben al flink wat jaren ervaring met
het op kamp gaan en alles wat daarbij komt kijken. Zij benadrukken dat het een grote
verantwoordelijkheid is die ze voelen bij de zorg die ze op dat moment over andermans
kinderen hebben, het is voor hen naast heel leuk ook heel vermoeiend.
Om een indruk te geven hoe het op kamp gaan gaat volgt nu een stukje waarbij het verloop
verder toegelicht wordt. De kinderen worden met een bus bij school opgehaald en naar de
locatie gebracht, voor de groepen 5 en 6 zijn dat de afgelopen jaren Zandvoort en Almere
geweest. Het terrein waar ze verblijven is afgesloten en er gaat altijd extra begeleiding
vanuit school mee naast de eigen leerkracht en deze zijn in het bezit in van een EHBO
diploma. Bij aankomst willen de kinderen zich vaak meteen instaleren op hun slaapplek en
sommigen vragen zelfs of ze hun pyjama al aan mogen. Er zijn echter een hoop activiteiten
gepland en als afsluiting van de dag een bonte avond. De slaapzalen zijn gescheiden, jongens
apart van de meisjes en er slaapt een leerkracht bij de kinderen op de slaapzaal. Wanneer de
schoolkamp locatie Zandvoort is gaan de kinderen naar het strand, ze mogen niet de zee in
om te zwemmen uit veiligheidsoverweging. Wel mogen ze pootje baden en er gaat materiaal
mee om op het strand leuke dingen te doen zoals tennissen en voetballen. Er gaan maximaal
2 klassen per keer op schoolkamp om het overzicht te kunnen bewaken en vanwege de
ruimte op de locatie zelf. Sinds vorig jaar nemen de begeleiders een school telefoon mee
waarmee via WhatsApp groepen foto's en filmpjes gedeeld worden met de ouders van de
kinderen. Dit werd heel erg op prijs gesteld en ook de ouders aanwezig op de thema ochtend
vonden dit een heel goed idee, omdat ouders op die manier zien dat de kinderen het naar
hun zin hebben en een beter beeld krijgen van wat er allemaal gebeurt. Eenmaal terug op de
locatie mogen de kinderen zich opfrissen en wordt er voor het avondeten gezorgd. Over het
algemeen wordt er witte pasta gekookt en mogen de kinderen zelf kiezen wat ze eroverheen
doen en zijn er (halal) hamburgers. De avond wordt afgesloten met een bonte avond waarna
de kinderen zich klaar maken om te gaan slapen. Tanden poetsen wordt wel op
aangedrongen door de leerkrachten, douchen mag maar moet niet, hier zijn de kinderen vrij
in. Willen ze wel douchen dan zijn er uiteraard aparte douches voor jongens en meisjes.
De volgende ochtend staan de leerkrachten vroeg op om alle boterhammen te smeren voor
de kinderen waarbij ze water of melk te drinken krijgen. De kinderen worden wakker
gemaakt en moeten zelf weer hun spullen inpakken, dit is meteen een tip om thuis al te
oefenen met ze. Nog even een laatste controle van de slaapplekken of ze niets vergeten zijn
en om op te ruimen en dan gaan de kinderen met een bus naar bijvoorbeeld Linneaushof
waar ze nog flink plezier met elkaar maken. Uiteindelijk worden ze met de bus weer terug
naar school gebracht waar ze gemiddeld rond 15:30 aankomen met heel veel verhalen voor

hun ouders, broertjes en/of zusjes, opa's en/of oma's. Een superleuke ervaring rijker,
rommelig ingepakte koffers en vermoeid gaan ze weer veilig mee naar huis.
Nog een laatste tip die juf Najoua en juf Mieke meegeven aan ouders waarvan de kinderen
op schoolkamp gaan is om eens van tevoren te gaan kijken op de locatie zelf. Natuurlijk
zonder kinderen zodat het voor hen een verassing blijft.
De volgende thema ochtend staat gepland voor woensdag 19 april, juf Brenda zal dan meer
informatie geven over het belang van goed ontbijten voor het naar school gaan en de relatie
tussen actief zijn en de ontwikkeling van een kind. U bent zoals altijd weer van harte welkom
vanaf 08:30, inloop is tot 08:45 waarna we starten met het informatieve deel. Koffie en thee
staan dan weer voor u klaar.
Salima Makhlouf-Amekrane
s.makhlouf@troelstraschool.nl

Zaterdag 8 april spelletjesochtend!!!

