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OUDERACTIVITEITEN MEI
Maandag 15 mei: 8.30 - 9.30 uur Ouderbijeenkomst informatie over hoofdluis
Woensdag 17 mei: 8.30 - 9.30 uur Themaochtend alle ouders 0-8
Dinsdag 23 mei: 18 - 20 uur MR vergadering
Woensdag 24 mei: 8.30 - 9.30 uur Startbijeenkomst het belang van knutselen
Maandag 29 mei: 19.15 - 20.45 uur werkgroep educatief partnerschap
Woensdag 31 mei: 8.30 - 9.30 uur Themaochtend alle ouders 0-8
MINDFULNESS in OPVOEDING
Na jarenlang kinderlessen mindfulness te hebben gegeven in vrijwel alle groepen van de
P.J. Troelstraschool, zijn wij blij verheugd jullie te mogen melden dat er op donderdag 18 mei
een MIO-pilot-training voor ouders en opvoeders start voor ouders met kinderen in de

groepen 5 t/m 8. Wilt u meedoen? er is nog plaats.
Wat is een MIO –training ?
MIO staat voor MINDFULNESS in OPVOEDING, een 8 weekse training voor ouders van
kinderen van 4-16 jaar.
De training is krachtig en prachtig en zeer praktisch toepasbaar.
Het doel van deze training is jezelf ondersteunen in alledaagse situaties en hectiek door
regelmatig een zogenaamd mindfulness ABC toe te passen. Mindfulness in de opvoeding is
geen wondermiddel. Het is ook geen therapie maar een dagelijkse oefening om je bewust te
worden van de werking van de geest en de invloed die gedachten en gevoelens hebben op je
gedrag. De bijeenkomsten zijn gericht op het oefenen, ontwikkelen en toepassen van je eigen
mindfulness kwaliteiten in relatie tot de opvoeding.
Trainers: Marijke Paulusma en Yvon Mul
Ik heb mijn opleidingen gevolgd bij Eline Snel (voor meer info kijk op www.elinesnel.com)
Locatie:
personeelsruimte P.J.Troelstraschool
Tijdstip:
donderdagochtend van 8.45 tot 10.45
Data:
18/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6, 6/7 en 13/7

Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 10
Trainingsmateriaal:
- Werkboek met een korte samenvatting van elke les en praktische oefeningen voor thuis
- Een USB-stick met ingesproken audiobestanden
Kosten: geen!
Dit is een unieke kans om deze fijne training kosteloos te volgen omdat het voor ons trainers
een pilot is en de school voor deze ene keer de materiaalkosten (75 euro pp) voor zijn rekening
neemt.
Graag aanmelden per e-mail : y.mul@troelstraschool.nl

Pianotrapmarkt
Heeft u deze datum al in uw agenda: woensdag 24 mei van 14 -15 uur.
De hele school verzorgt een feestelijke markt op school:
de pianotrapmarkt. Alle klassen richten een kraampje in waar ze
(zelfgemaakte) spullen en lekkernijen verkopen of leuke activiteiten
organiseren. De opbrengst hiervan gaat naar de pianotrap voor onze
nieuwe school. U kunt vanaf 14 uur samen met uw kind rondlopen over
de markt en de kraampjes bekijken en wat leuks kopen of iets lekkers
nuttigen.

We houden u via de infobrief op de hoogte.
Bezoek en like ook de facebook pianotrappagina.
https://www.facebook.com/pieterjellestroelstraschool/
Nieuws van het schoolreisfront!
Inmiddels stromen de betalingen voor het schoolreisje gelukkig aardig binnen maar mocht u
het nog niet hebben overgemaakt dan voor u even deze herinnering.
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

Kleuter schoolreis
Volgende week gaan de kleuters met het schoolreisje naar Sprookjeswonderland.
Op woensdag 17 mei gaan de groepen 1/2B, 1/2C, 1/2E, 2+ en MB.
Op donderdag 18 mei 1/2A, 1/2D, MA en MC.
We hopen op mooi weer. Denkt u aan dichte schoenen voor uw kind.
Gaat uw kind naar de naschoolse opvang, geef het a.u.b. door aan hen.
Geef uw kind voldoende eten en drinken mee, echter niet te veel. Uw kind moet
zelf zijn rugzak dragen. Geef geen geld, snoep, koek of chips mee.
De school begint zoals altijd om 08.30 uur. De bussen vertrekken om 09.00 uur
en we zijn om ongeveer15.00 terug.

Vriendelijke groet; de schoolreiscommissie onderbouw

Mobiele telefoons
We willen nog eens benadrukken dat het voor de leerlingen verboden
is om mobiele telefoons mee te nemen. Alleen als een ouder bij de
directie om toestemming vraagt en krijgt, mag de leerling een
telefoon mee. Deze wordt door de leerkracht bewaard.

Visjes
Niels Michiels van Kessenich heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan.
Héél knap, gefeliciteerd!

Jarig, hoera!

Ryan Aguilera Alarcon uit 1-2 E
was jarig en had een prachtige-gezonde
fruit traktatie.

