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OUDERACTIVITEITEN MEI
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
Pianotrapmarkt
Woensdag 24 mei van 14 -15 uur: de pianotrapmarkt.
De hele school verzorgt een feestelijke markt op school:
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 van de
pianotrap ontwikkelingen. Bezoek en like ook de
facebook pianotrappagina.

https://www.facebook.com/pieterjellestroelstraschool/
Actie voor de pianotrap in het nieuwe gebouw.
Fietsen van de juffen en meesters schoonmaken voor 1.50 euro.
Het schoonmaakteam doet zijn werk met veel plezier en ze zijn
erg precies..

Visjes
Liv de Leng, Amber Benyahia, Burak Tas en
Nadine Basaidi hebben aan de eisen voor het
zwemdiploma A voldaan. Illias Benzian heeft
aan de eisen voor het zwemdiploma B voldaan.
Héél knap, gefeliciteerd allemaal!

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.
Vorige week is er helaas een verkeerd bedrag bij groepen 3 en 4
vermeld:
Voor de groepen 3 en 4: 27,50 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

Thema ochtend 17 mei
Het onderwerp dit keer was de rol van een Ouder en Kind Adviseur (OKA) en wat deze kan
betekenen voor ouders en/of kinderen.
Annabel Passer van het Ouder en Kind Team heft de aanwezige ouders informatie gegeven
over wat een Ouder en Kind adviseur doet en waar ouders voor terecht kunnen bij een OKA.
Een OKA maakt samen met de GGD (consultatiebureau) en een team psychologen deel uit
van het Ouder en Kind Team van Amsterdam. Ondanks dat ze onderdeel zijn van het zelfde
team is het niet automatisch zo dat informatie of dossiers onderling gedeeld worden zonder
toestemming van de ouders. De weg vinden naar een OKA is de afgelopen 3 jaar makkelijker
gemaakt, zo is er aan elke voorschool, basisschool, middelbare school en MBO een OKA
gekoppeld. Op middelbare scholen en MBO's worden ze ook wel jongeren adviseur genoemd
omdat deze benaming die doelgroep meer aanspreekt.
Bij problemen of vragen van ouders over opvoeding, ontwikkeling, eetproblemen, enz.
kunnen zij contact opnemen met een OKA op verschillende manieren. Dit kan via de school,
doorverwijzing vragen via het consultatie bureau of online via https://oktamsterdam.nl/ Er is
zelfs een mogelijkheid om meteen te chatten met iemand.
Uiteraard is het ook mogelijk om persoonlijk contact te hebben met een OKA en afhankelijk
van de wens van de ouders kan een OKA ook aan huis komen. Een OKA stelt een dossier
samen maar deze wordt niet met anderen gedeeld tenzij de ouders hier toestemming voor
geven. Mocht een OKA willen overleggen met een college of andere discipline dan gebeurt dit
anoniem zonder de naam van het kind of familie te benoemen. Mocht een OKA met vakantie
gaan dan wordt een dossier alleen overgedragen aan een collega als de ouders daarmee
instemmen.
Los van alle opvoeding vragen kan een OKA ook helpen bij het aanvragen van sport en
cultuur fondsen of helpen bij de invulling van PGB aanvragen. Kortom, een hele fijne rol die
uitgaat van de wensen en vragen van het gezin en het advies daarop aanpast. Op de PJ
Troelstraschool is Sherida Nelom de OKA, zij is op de donderdagen aanwezig.
De volgende thema ochtend staat gepland voor 2 juni, dan gaat Brenda Kaasjager ons meer
inzicht geven in de ontwikkeling van een kind en het belang van een goed ontbijt extra
belichten. Er zullen ook tips worden gegeven voor het ontbijt en voor het groente/fruit moment
op school.
We zien u dan uiteraard weer graag.

Salima Makhlouf-Amekrane

Kika
Hoi, ik ben Cemile uit 7a en ik heb
op 9 mei mijn haar gedoneerd aan
Kika, dat staat in voor Kinderkanker.
De redenen waarom ik dit heb
gedaan is omdat het een droom was
om een kind dat geen haar heeft
haar van mij te kunnen geven.
Het ging ongeveer zo; de kapper
heeft als eerst mijn haren gewassen,
daarna gedroogd en toen gemeten
of mijn haar lang genoeg was. En
toen ze wisten dat mijn haar lang
genoeg was ging de kapper mijn
haren vlechten en gingen ze het knippen. Daarna werd het nog geföhnd en brak er nog een
spannend moment aan; de kapper kwam met een elektrisch scheermesje mijn haar recht
maken. Ik moest ook een brief invullen waarom ik het heb gedaan. Hieronder staat een foto
van mijn nieuwe haar met een stukje van een meetlint zodat jullie kunnen zien hoe lang het
eerst was.

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Een gratis app om tijdens de vakantie lekker
boeken te kunnen blijven lezen.
Kinderen die gedurende de zomervakantie (te)
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug
in hun leesontwikkeling.
Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de
vakantie deze terugval tegengaat.
Wil je dat je kind lekker blijft lezen in de vakantie, download dan de gratis app.
De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 beschikbaar.
De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload.
De VakantieBieb is geopend vanaf 1 juni t/m 31 augustus.
De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store

Donderdag 25- en vrijdag 26 mei is er geen school
Annie M.G. Schmidt-dag
Annie M.G. Schmidt (20 mei 1911 – 21 mei 1995) werd in Nederland en Vlaanderen
beroemd met kinderboeken als Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Abeltje en
kinderversjes als Dikkertje Dap en Het Beertje Pippeloentje. Generaties Nederlanders zijn met
haar poëzie en verhalen opgegroeid
De Annie M.G. Schmidt-week 2017 vindt plaats van woensdag 10 tot en met zaterdag 20 mei
2017. Het thema dit jaar is Nederland viert feest met Jip en Janneke! In 2017 is het 65 jaar
geleden dat het eerste verhaal over Jip en Janneke in (de krant) Het Parool verscheen. Een
mooie aanleiding om ze dit jaar eens flink in het zonnetje te zetten In het hele land staan Jip
en Janneke tijdens de Annie M.G. Schmidt-week 2017 centraal.
De Troelstraschool had een Annie M.G. Schmidt-dag: (vandaag) vrijdag 19 mei.
Onderstaand een foto-impressie van deze dag.

