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Ouderactiviteiten juni
Thema ochtenden Pieter Jelles Troelstraschool.
Inloop tussen 08:30 en 08:45, aanvang 08:45 tot maximaal 10:00 uur.
12 juni: VVE thuis, thema zomer
13 juni: Informatie over het nieuwe schoolgebouw, Ruben Wedekind
14 juni: Themaochtend alle ouders 0-8
19 juni: Ouderbijeenkomst thema "slapen"
26 juni: Suikerfeest
28 juni: Opvoedprogramma’s Ouder en Kind

Het schoolteam heeft een studiemiddag…

Maandag 12 juni zijn de leerlingen om 12 uur vrij…..
Pianotrapmarkt
Bezoek en like de facebook pianotrappagina.
https://www.facebook.com/pieterjellestroelstraschool/
De crowdfunding is ook begonnen:
http://geefonderwijs.nl/projecten/pianotrap-troelstraschool.

GYM VOOR DE GROEPEN 3 EN 4 GAAT VANAF 12 JUNI BUITEN PLAATSVINDEN
Vanaf 13 juni zullen de gymlessen op dinsdag en vrijdag voor
alle groepen 3 en 4 buiten gegeven worden. Het speellokaal
gaat gebruikt worden voor de opslag van spullen in verband
met de verhuizing welke er aan zit te komen.
Aangezien we zo dicht mogelijk bij school willen blijven met de
kinderen, hebben we ervoor gekozen om de lessen op het
kunstgrasveld in de speeltuin aan de overkant te laten
plaatsvinden. We moeten wel wat gaan schuiven in ons rooster,
omdat het veld tussen 12.00 uur en 13.00 uur vrij moet zijn voor de overblijf.
Dit heeft tot gevolg dat alle groepen de ene week twee keer een gymles krijgen en de andere
week één keer.

De gymlessen komen alleen maar te vervallen als het regent. Tegen een beetje kou kunnen
we ons kleden. Het is verstandig om kinderen op de dagen dat ze gym hebben in
sportdagkleding naar school te sturen. Zeker op de momenten dat het wat frisser is. Kinderen
mogen dan met een trainingsbroek en een trui aan gymmen. Wilt u ervoor zorgen dat hier
een korte broek en een t-shirt onder zit? Denkt u er ook vooral aan om goede schoenen mee
te geven waar de kinderen buiten op kunnen rennen. Op teenslippers is het te gevaarlijk.

Mark Nolte en Brenda Kaasjager

Schoolvoetbal
Woensdag 28 juni hebben we een schoolvoetbaltoernooi voor de
groepen 5 en 6 op Sportpark Ookmeer. We zijn voor die dag op zoek
naar ouders die de wedstrijden willen fluiten. De wedstrijden beginnen
om 9.00 uur en duren tot 13.30 uur. Kinderen spelen 7 tegen 7 en de
wedstrijden duren 12 minuten. Vindt u het leuk dan kunt zich aanmelden
bij Muus Visser, Mark Nolte of de leerkracht van uw kind.
Wellicht tot de 28ste.

Op maandag 12 juni gaat de les cheerleaden in verband met
de studiemiddag niet door!
NASCHOOLS ATLETIEK WORDT MET INGANG VAN WOENSDAG 14 JUNI BUITEN GEGEVEN
Dit heeft ermee te maken dat het speellokaal ingezet gaat worden als opslag voor de eerste
spullen die mee verhuisd moeten worden naar de nieuwbouw. De lessen vinden op het
schoolplein plaats of op het basketbalveldje naast de school. Wat gaat er gebeuren als het
regent? In de eerste en wellicht ook tweede week kan er nog wel een deel van de speelzaal
gebruikt worden voor de les. Daarna zal de les spijtig genoeg afgezegd moeten worden. Wilt
u er met kleding en schoeisel aan denken dat de kinderen naar buiten gaan?
HOE ZIT HET MET CHEERLEADEN EN KICKBOKSEN?
Deze sporten hebben minder ruimte nodig dan atletiek en kunnen nog wel even binnen
plaatsvinden. Zodra ook hier de ruimte te klein voor wordt, zal het cheerleaden verplaatst
worden naar een ruimte elders in het gebouw. Het kickboksen gaat dan ook naar buiten. Het
wordt dan alleen een bootcampactiviteit gecombineerd met kickboks elementen. Als het zover
is, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

De sponsorloop
Op dinsdag 13 juni a.s. zal de sponsorloop plaats vinden voor de pianotrap.
 Groep 1/3 + MD-ME-MF lopen de ronden rondom het kunstgrasveld.
 Zij krijgen 15 minuten de tijd om zoveel mogelijk ronden te rennen.
 De overige groepen lopen de ronden in het park (buitengym locatie).
 Zij krijgen 20 minuten de tijd om zoveel mogelijk ronden te rennen.
Voor alle groepen zal het zo zijn dat de groepsdocenten mee helpen stempelen
om het aantal ronden bij te houden.

