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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.
26 juni: Suikerfeest
28 juni: Inventariseren met ouders

Ouders opgelet: Herhaalde oproep
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.
Suikerfeest
Maandag 26 juni aanstaande mogen de kinderen die deze dag het
Suikerfeest vieren thuis blijven van school. Voor de kinderen die geen
Suikerfeest vieren hebben we een gezellig aangepast programma.

Verhuizing
De verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw wordt weer een stevige
klus.
De 2 laatste dagen van het schooljaar (20 en 21 juli) zijn al in de
jaarplanning opgenomen als ‘verhuisdagen’.
In samenspraak met de MR hebben we besloten om woensdag 19 juli
een extra verhuisdag in te plannen van de zogenaamde ‘calamiteitenuren’.
De laatste schooldag voor de kinderen is dus dinsdag 18 juli!!

Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is dinsdag 5 september. Maandag 4
september hebben we een studiedag. Uiteraard starten we het nieuwe schooljaar in het
nieuwe schoolgebouw. Het belooft een spannende opening te worden!

Met vriendelijke groet, Linda Meijer Directeur

Montessori-afdeling
Afgelopen week hebben de ouders die een kind op de
Montessori-afdeling hebben, een uitnodiging ontvangen via
Digiduif. Deze uitnodiging ging over de veranderingen op onze
Montessori-afdeling: We willen dat ouders die kiezen voor de
Troelstraschool, écht een keus kunnen maken tussen Montessori
en Jaargroep. De verschillen willen we weer wat meer
benadrukken. De afgelopen twee jaar heeft het Montessori-team
van de P J Troelstraschool dan ook hard gewerkt om de Montessori-afdeling weer meer
Montessoriaans te maken. Vrije werkkeus en individueel werken staan nog meer centraal.
Wilt u meer weten? We hebben dan een informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 27
juni. U kunt zich hier nog steeds voor aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet, Michiel van Barreveld

Ouders van de 7e groepers,
Middels deze nieuwsbrief willen wij u uitnodigen voor de informatieavond over de procedure
wat betreft de weg naar het Voortgezet Onderwijs.
De datum is woensdag 28 juni en het begint om 19 uur en duurt tot ongeveer 20 uur.
De kinderen krijgen, behalve hun eindrapport groep 7, in de week van de oudergesprekken
ook hun voorlopig schooladvies.
Hoe dit advies tot stand komt en hoe de hele gang van zaken in groep 8 is hoort u op de
voorlichtingsavond.
Wij zijn verheugd dat we dit jaar ook gastsprekers mogen ontvangen uit het Voortgezet
Onderwijs.
Tevens is op deze avond gelegenheid om vragen te stellen.
Wij vinden het erg belangrijk dat u aanwezig bent en hopen u dan ook allen te kunnen
begroeten op de 28e juni.

Met vriendelijke groet, Leerkrachten groepen 7 en directie

Olympische Dagen
22 en 23 juni waren de Amsterdamse Olympische Dagen rondom het ALO-complex van de
HvA, waaraan rond de 4000 kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs deelnemen.
De Troelstraschool was er 22 juni met 80 kinderen uit de groepen 8. De Academie voor
Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente
Amsterdam organiseren jaarlijks deze sportdagen.
Tijdens de Amsterdamse Olympische Dagen (AOD) doen 4000 kinderen van ruim 100
Amsterdamse basisscholen mee aan teamsporten en individuele sporten op sportpark
Ookmeer rondom het ALO-gebouw.

