Nieuwsbrief nummer 37. 30 juni, schooljaar 2016-2017
Beste ouders/verzorgers,

UITNODIGING
Afsluiting schooljaar op maandag 3 juli
Van 9.00u tot 10.30u


We willen dit schooljaar gezellig afsluiten met een ouderbijeenkomst waarin we
stilstaan bij wat we dit jaar gedaan hebben, wat vonden we leuk en leerzaam,
wat niet, en waar willen we het komend schooljaar aandacht aanbesteden.
Ook komt aan bod, wat je zoal met je kind kan doen in de zomervakantie
wanneer je in Amsterdam blijft.
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee en eventuele hapjes die
we voor elkaar mee kunnen nemen.

Willy en Nadia, Oudercontact medewerkers

Schatkamer presentaties
De kinderen die mee hebben gedaan aan de schatkameractiviteiten hebben afgelopen weken
veel geleerd, ontdekt en gecreëerd en zij willen dat natuurlijk heel graag aan u, de ouders,
laten zien!!
Hieronder ziet u wanneer u kan komen kijken naar de Schatkamerpresentaties.
Maandag 3 juli 2017 om 15:15 uur in het bevo-lokaal: Tekenfilm (groep 5/6)
Woensdag 12 juli 2017 om 14:15 uur in de speelzaal :
PopZo 1 en 2 (groep 5 t/m 8)
Donderdag 13 juli 2017 om 15:15 uur in het bevo-lokaal:
Schilderen (groep 1/2)
Vrijdag 7 juli 2017 om 15:15 uur in de speelzaal: Dansfeest (groep 3/4)

We hopen u te zien, heel veel kijkplezier!

Wereldbol
Tijdens buitenspelen, de wereldbol (met de
werelddelen) en de zon, getekend door
Lily, Quinta, Liv, Bilal, Selma en Rayan uit
groep ME

Verhuizing
We zijn in het noodgebouw al heel druk bezig met de
voorbereiding van de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw
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!

Groep ME naar de
Hermitage
We gingen met de bus naar
de Hermitage, een museum
in de stad. We kwamen
binnen en zagen 2
mevrouwen die ons een
rondleiding gingen geven.
De tentoonstelling ging over
de laatste tsaar en tsarina
van Rusland. We zagen hele
mooie beeldjes die de tsaar
verzameld had voor zijn
verjaardag. We zagen mooie jurken van de tsarina. We zagen ook een film over de tsaar en
tsarina en hun kinderen. We gingen naar een grote kamer, een atelier, daar kregen we
koekjes en limonade en toen werd uitgelegd hoe je een mono-print maakt. Dit hebben we
gedaan! Het was heel leuk. We hebben wel heel lang moeten wachten in de bus omdat
iemand een vest was vergeten in het museum.

Dit verslag is van: Bilal, Quinta en Rayan

Woensdag 28 juni was
het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5/6. De jongens en meiden
hebben het fantastisch gedaan. Fanatiek en sportief
gespeeld. We waren erg blij met alle hulp van ouders
en leerlingen uit groep 8 die scheidsrechter waren.

Visjes
Talha Boydas heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan.
Kaya Ensoz heeft aan de eisen voor het zwemdiploma B voldaan.
Héél knap, gefeliciteerd!

Thema ochtend 28 juni
De laatste thema ochtend van dit schooljaar en de laatste in het tijdelijke gebouw. Een thema
ochtend zonder specifiek thema, maar bedoeld als gezellige afsluiting met ouders. De thema’s
die het afgelopen jaar geweest zijn nabespreken en ideeën opperen voor het nieuwe jaar.
Al met al zijn de onderwerpen tot nu toe geslaagd en hebben de ouders die geweest zijn er
erg veel aan gehad. Veel tips en trucs zijn er gedeeld, nieuwe informatie is opgedaan en er
zijn zelfs “Aha” momenten geweest.
Voor het komende schooljaar ben ik al begonnen met het inventariseren van onderwerpen om
weer vol goede moed van start te gaan. Een mooi, nieuw gebouw met meer ruimte en dus
ook meer gelegenheid om ouders van informatie te voorzien. Onderwerpen waar u aan kunt
denken zijn, schoolrijpheid, nieuwsbegrip, creatief bezig zijn met kinderen, ontwikkeling van
kinderen, gezond slaap- en eetpatroon en we zullen weer verschillende instanties buiten de
school benaderen. Denk hierbij aan de OBA, het OKT van Amsterdam en verschillende
recreatieve- en sportverenigingen. Mocht u zelf nog onderwerpen hebben waar u meer over
wilt weten laat het mij dan weten door mij aan te spreken of te mailen naar
s.makhlouf@troelstraschool.nl
Ik hoor namelijk graag waar u als ouder meer behoefte aan heeft.
De werkgroep Educatief Partnerschap bestaande uit ouders, leerkrachten en directie werkt ook
volgend jaar weer nauw samen met de oudercommissie om de betrokkenheid van ouders te
stimuleren. Er zijn al heel wat stappen gezet en verbeteringen ingevoerd, maar input en
medewerking van ouders is en blijft essentieel om het tot een succes te maken. Een
laagdrempelige manier om informatie over schoolontwikkelingen, opvoeding, gezondheid en
nog veel meer bij ouders te brengen zijn de thema ochtenden, die zijn er voor de ouders. Een
uniek project waarbij uitgegaan wordt van de behoefte en vragen van ouders. Zorg dus dat u
volgend jaar zoveel mogelijk van deze ochtenden bij kunt wonen.

Salima Makhlouf-Amekrane
Moeder van Amira en Khadija

