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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.
19 juni: Ouderbijeenkomst thema "slapen"
26 juni: Suikerfeest
28 juni: Inventariseren met ouders

Ouders opgelet:
dinsdag 27 juni landelijke staking in het Primair Onderwijs!!
School dicht tot 09.30 uur!!

Zet het in uw agenda/kalender: dinsdag 27 juni is de school het eerste uur gesloten!
De deuren gaan die dag pas om 09.30 uur open.
Bijgaande brief van onze bestuurder Joke Middelbeek is gisteren ook via Digiduif
verstuurd en hangt door de hele school! We vragen u deze brief aandachtig door
te nemen, opdat iedereen goed voorbereid is.

Met vriendelijke groet, Linda Meijer Directeur
Pianotrap
Bezoek en like de facebook pianotrappagina.
https://www.facebook.com/pieterjellestroelstraschool/
Crowdfunding bedrag ruim € 3000, dank u.

Schatkamernieuws
Schilderen 1/2
Schilderen op donderdag voor groep 1/2 is de eerste les niet doorgegaan
omdat Maaike de Schatkamerjuf dacht dat we een week later zouden beginnen.
Vandaar dat de kinderen een extra les krijgen aangeboden, en wel op
donderdag 6 juli! Dat is dan de laatste schilderles.
Dansfeest 3/4
In verband met een personeelsfeest gaat dansfeest helaas niet door op vrijdag
23 juni. De laatste dansles is op vrijdag 7 juli

Sponsorloop
Dinsdag 13 juni was de sponsorloop voor de pianotrap. De kinderen hebben het fantastisch
gedaan. Er zijn zelfs kinderen die in de 20 minuten looptijd meer dan 4km hebben gelopen
en een groep 3 leerling die in 15 min 2,2 km liep ongelooflijk!
Bedankt voor jullie inzet.

Hermitage groepen 4a, 4b, sk, MD, ME, MF
Donderdag 15/6 en vrijdag 16/6 zijn alle groepen 4 van de Troelstra naar De Hermitage
geweest voor een rondleiding in het museum en een workshop in het
kinderatelier.
De tentoonstelling ging over De Romanovs, de laatste Tsarenfamilie van
Rusland. De kinderen hadden vooraf in de klas weblessen gekregen van
hun juf of meester over de tentoonstelling zodat ze al goed voorbereid
waren op hun museumbezoek. Ter plekke kregen de kinderen een
rondleiding en hebben daarna in het atelier een monoprint gemaakt.
Ze kregen een mooi mapje mee naar huis met hun kunstwerk erin.
De Troelstraschool is vaste bezoeker van het museum De Hermitage. De
bezoeken zijn altijd een succes, temeer omdat we in het speciale
kinderatelier mooie kunst mogen maken. Volgend jaar zal er weer een
nieuwe tentoonstelling zijn waar wij weer van kunnen genieten met de
groepen 4, 5 en 6!

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.

Thema ochtend 13 juni
Dinsdag 13 juni heeft Ruben Wedekind, van de PJ Troelstraschool een thema ochtend
gegeven over het nieuwe schoolgebouw en wat we kunnen verwachten. Wie er al langs is
gereden of gelopen heeft al kunnen zien dat het echt bijna af is en dat het een mooi en
modern gebouw is geworden. Er wordt druk aan het plaatsen van de speeltoestellen gewerkt
en de fietsenstalling voor de leerkrachten staat er al.
Het nieuwe gebouw is voorzien van moderne gemakken zoals Wifi, centrale temperatuur
regeling en worden de leerpleinen geïntroduceerd. Een leerplein is een gezamenlijke ruimte
tussen 4 klassen waar de kinderen gezamenlijke opdrachten kunnen maken met elkaar of met
andere klassen. De wand die grenst aan de gang is van glas en de deur is een schuifpui
waardoor er veel meer openheid ontstaat en transparantie. De Montessori afdeling zit in een
aparte vleugel van het gebouw maar maakt meer onderdeel uit van de rest van het gebouw
dan voorheen het geval was. Ook zij kunnen gebruik maken van de leerpleinen om op die
manier meer 1 te worden met de rest.
De school heeft altijd al veel aandacht besteed aan culturele activiteiten en een passende
ruimte voor optredens was dan ook nodig. In de aula (centrale hal bij binnenkomst) is een
podium te vinden en door de aangrenzende speellokalen erbij te trekken ontstaat een ruimte
die voor optredens zoals het songfestival plek biedt aan meer dan 700 personen.
Naast de inzameling voor de pianotrap is er de afgelopen hard gewerkt aan nog 4 projecten.
- 1 De buitenspeelruimte, er komen 2 speelterreinen binnen de omheining van de school.
1 voor de onderbouw aan de achterkant en 1 voor de bovenbouw aan de voorkant van het
gebouw. Daarnaast komen er ontdek en beleefpaden aan de smalle kanten van het gebouw
waar de kinderen over verschillende structuren kunnen rennen en spelen. Hierbij kunt u
denken aan boomstammen waar overheen gerend kan worden.
- 2 Zoals eerder al genoemd is het gebouw van deze tijd wat betekend dat er aandacht is
besteed aan ICT en zullen de kinderen veel gaan werken met digitale technieken zoals een
Chrome book. Dit is een soort tablet met een toetsenbord, het
invoeren hiervan zal geleidelijk gebeuren.
- 3 Er is ook veel aandacht voor het inrichten van de gymzaal
en de 2 speellokalen. De kinderen vanaf groep 3/4 zullen
vooral gebruik maken van de gymzaal en de kleuters vooral
van de speellokalen. Hierdoor zullen de toestellen en de
ruimtes meer ingesteld zijn op de behoefte van de verschillende
leeftijden.
- 4 Als laatste project wordt er gewerkt aan de inrichting van de
school zelf. Welke meubels gaan er mee en welke zullen nieuw
aangeschaft worden. Hierbij is naast functionaliteit en praktisch
gemak ook aandacht voor comfort.

De centrale hal

De centrale hal zal net als in het oude gebouw een open ruimte zijn met een keuken en zitjes
en waar naar verwachting dezelfde huiselijke sfeer zal heersen. Voor de komende periode
staan er dus nog wat zaken gepland en zal het druk worden met inpakken en uiteindelijk de
verhuizing zelf. Er komt een rubberen vloer in die 6 weken moet drogen wat inhoud dat de
daadwerkelijke verhuizing in de zomervakantie zal plaatsvinden. Na de zomervakantie zal in
het huidige noodgebouw de Goeman Borgesiusschool haar intrek nemen.
28 juni staat de volgende thema ochtend gepland, het onderwerp wat op het programma
stond is verplaatst naar volgend schooljaar. Ik wil de 28ste daarom graag gebruiken om te
inventariseren welke onderwerpen u als ouder graag terug wilt zien komen in het nieuwe
schooljaar. U bent daarom op 28 juni nog steeds van harte welkom om het afgelopen jaar na
te bespreken en vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar. Koffie en thee zullen dan weer
voor u klaar staan. Ik hoop u dan te zien!

Salima Makhlouf-Amekrane

Taekwondo
Moustapha Boussakhane heeft zijn Taekwondo gele band gehaald.

Heel stoer, gefeliciteerd!

Schoolbel

Maandag 12 ging de school i.v.m. een studiemiddag om
12.00 uur uit. Hierdoor moest de schoolbel handmatig
afgaan. Het belteam, Rojin, Alime, Dikra, Romaisae en
Oumra, was ruim op tijd aanwezig en ze gaven om
12.00 uur een prachtig belconcert.

Bijgesloten PDF bestanden met informatie over OBA junior en staking 27 juni.

