Nieuwsbrief nummer 38. 07 juli, schooljaar 2016-2017
Beste ouders/verzorgers,

UITNODIGING
CONTACTOUDERAVOND!!
Op maandag 10 juli as. van 19.30u tot 21.00u is er de laatste contactouderbijeenkomst van
dit schooljaar! Graag blikken wij met alle contactouders terug en kijken wij vooruit naar het
nieuwe schooljaar. Dus ook als u nieuwsgierig bent naar wat het contactouderschap inhoudt:
WEES WELKOM!
Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen zijn: hoe heeft u het contactouderschap
ervaren? Wat kan er beter? Wanneer is het contactouderschap geslaagd? Hoe werven we nog
meer enthousiaste contactouders?
Wij hopen u graag te zien as. Maandagavond 10 juli as. Om 19.30.
Koffie en lekkers staan klaar!

Met vriendelijke groet namens de Projectgroep Educatief Partnerschap, Miriam Warringa

Rapporten
Vandaag vrijdag 7 juli heeft uw kind het rapport meegekregen. Daarbij zit een brief waarin
staat naar welke groep de leerling gaat en welke leerkracht er voor de groep staat.

Schatkamer presentaties
De kinderen die mee hebben gedaan aan de
schatkameractiviteiten hebben afgelopen weken veel
geleerd, ontdekt en gecreëerd en dat hebben ze
afgelopen week laten zien en horen aan ouders en
leerkrachten.

Verhuizing
Wat werken we hard,
ook met de kleuters,
aan de verhuizing
naar het nieuwe
schoolgebouw
Zoals u inmiddels weet zijn de 2 laatste dagen van het
schooljaar (20 en 21 juli) 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.
De laatste schooldag voor de kinderen is dus
dinsdag 18 juli!!

Beste ouders en kinderen,
Met nog 2 weken te gaan wil ik u laten weten dat ik na 37 jaar werken voor de
P.J.Troelstraschool nu dan toch echt met pensioen ga.
Mede dankzij leuke collega’s heb ik het werken de afgelopen jaren bij de
administratie met veel plezier gedaan.
Dit heeft ervoor gezorgd dat ik iedere dag met een goed gevoel naar mijn werk ben
gegaan en me voor 100% heb ingezet.
Ik wil dan ook een ieder hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking
en wens jullie allen een mooie tijd met plezier en geluk in de nieuw school.
Met vriendelijke groet, Carla Vette

Pianotrap
De opbrengst van de pianotrap wat door de kinderen, ouders en team (waaronder
oud-collega’s) is opgehaald door de kunstmarkt, de sponsorloop en de
crowdfunding is:

€ 9.376,57
Een prachtig resultaat!!!!
Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen heel hartelijk
bedankt!! We zijn er heel blij mee.
Er zijn ook nog sponsors, zoals HEVO, Kormelink, Heutink en Schuurman die een flink
bedrag hebben bijgedragen. Deze bedrijven hebben er allen voor gezorgd dat er
inmiddels een prachtig nieuw schoolgebouw staat.

Dit betekent dat de pianotrap er gaat komen!!

VOLGENDE WEEK: LAATSTE LES NASCHOOLSE SPORT. KOMT U OOK KIJKEN?
Het schooljaar zit er bijna op en daarmee ook de lessen van alle naschoolse
sportactiviteiten. Tijdens de laatste les bent u van harte welkom om te komen
kijken. U kunt dan zien wat uw kind allemaal heeft geleerd. De activiteit op de
maandag en de dinsdag zal naar verwachting gewoon in het speellokaal
plaatsvinden. Er is al wel minder ruimte in de zaal vanwege de aankomende
verhuizing. Er kunnen dan ook geen kinderwagens mee naar binnen. Probeer
alstublieft voor broertjes en zusjes opvang te regelen. Het is veel te klein binnen.
Het wordt dan te druk en onrustig. Bedankt voor uw begrip.
Maandag 10 juli: laatste les cheerleaden van 14.15 uur tot 15.15 uur.
Dinsdag 11 juli: laatste les kickboksen van 14.15 uur tot 15.15 uur.
Woensdag 12 juli: laatste les atletiek van 14.15 uur tot 15.15 uur. Deze les zal buiten
plaatsvinden.
Alvast veel plezier allemaal. Brenda Kaasjager

Visjes
Obaida Marghich heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan. Sarah van
Ommen en Maryam Salah Rahmouni hebben aan de eisen voor het zwemdiploma B
voldaan en Ishak Yakoubi heeft zijn C diploma gehaald. Héél knap, gefeliciteerd!

Schoolreis
Wij zijn naar Oud Valkeveen gegaan.
Ik vond het heel leuk.
We gingen naar de voorstelling en
naar de trampoline en naar de
doolhof.
En we gingen in de ballenbak en de
trein was ook heel leuk en ook de
vulkaan.
Maar het allerleukst was de
draaimolen.

Maroua, groep 3a
KLEUTERS WETEN HET WEL
De kleuters uit 1/2 A zijn al een aantal dagen intensief bezig met het verzamelen van
weggegooide en/ of niet opgeruimde kapotte waterballonnetjes en andere klein plastic, dat
op het schoolplein rondzwerft.
Zij weten wat al dat plastic doet met ons milieu.
De waterballonnetjes die door zoveel kinderen (met plezier)
zomers worden gebruikt, worden vaak niet opgeruimd.
Dit afval wordt opgegeten door de dieren om ons heen
(vogels, egels en andere dieren) of het afval stroomt via de
putten/ riool naar de zee, om daar in hele kleine deeltjes in
het zeewater terecht te komen. Die deeltjes komen dan weer
terecht in de magen van alle vissen en andere zeedieren.
Deze dieren zullen uiteindelijk daaraan sterven.
Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat de vissen in
de zee (met al dat plastic in hun buik) ook op ons eigen
bordje weer terecht komen....
Om al deze redenen zijn de kleuters nu heel milieubewust
bezig om al het plastic dat ze tegenkomen te verzamelen.
Zodat de juf het naar het depot chemisch afval kan brengen.
Helpen jullie 'mijn' kleuters, door al het plastic op te ruimen
na gebruik. dat scheelt al weer een beetje. Begin bij jezelf en
leer je kinderen alsjeblieft zorg te dragen voor het milieu.

Juf Yvonne ( groep 1/2 A)

Ben en Badr-edinne uit MB
hebben hun eigen pianotrap gemaakt.

Suikerfeest
Vrijdag 30 juli werd het Suikerfeest gevierd
op de Troelstraschool. In de meeste klassen
gebeurde dat in de middag. Behalve een
fijne sfeer, waren er ook veel lekkere hapjes
meegenomen door de leerlingen. Ouders en
leerlingen, bedankt daarvoor. Ik was
uitgenodigd om mee te eten in de
schakelklas en heb van alles wat geproefd.
Na het eten, werden er verschillende
spelletjes gespeeld. Ik heb genoten van dit
gezellige moment.

Michiel van Barreveld, Adjunct-directeur
Pieter Jelles Troelstraschool

Informatiemiddag/avond Montessori-afdeling
Enige tijd geleden hebben de ouders die een leerling op de Montessori-afdeling hebben, een
bericht ontvangen via Digiduif waarin verteld wordt over de vernieuwingen op de Montessoriafdeling. Daarin werden ook twee informatiemomenten aangekondigd. Deze vonden plaats
op dinsdag 27 juni. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht.
We hebben verteld hoe we de Montessori-afdeling meer Montessori willen maken; Wat we de
afgelopen twee jaar hebben gedaan en wat we de komende jaren nog gaan doen. Eén van
de meest zichtbare wijzigingen is het Montessorimateriaal wat steeds meer in de klassen
terugkeert. Een andere zichtbare wijziging vindt komend schooljaar plaats: We stappen,
indachtig de ideeën van Maria Montessori, over op klassen die ingericht zijn met drie
leeftijdsgroepen. In de praktijk betekent dat groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8.
Vanwege de ongelijke verdeling van leerlingen, zal er één tussenbouw 4/5/6 zijn.
Mocht u informatie gemist hebben of behoefte hebben aan meer informatie, dan kan u bij de
groepsleerkracht terecht. U kunt ook bij mij binnen lopen voor een afspraak. Ik ben op
maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig. Daarnaast zal ik komend schooljaar u vaker berichten
via de informatiekrant wat betreft de ontwikkelingen op de Montessori-afdeling.

Met vriendelijke groet, Michiel van Barreveld, Adjunct-directeur Pieter Jelles Troelstraschool

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een overzicht van inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage t/m
juni 2017. In het overzicht kunt u zien dat we nog over € 4.225,16 beschikken. Dit
bedrag hebben we gereserveerd om namens de ouderraad alle kinderen een boek te
schenken.
Zoals u kunt zien hebben we dit schooljaar diverse excursies/uitstapjes gemaak, o.a.
naar Artis, musea, concertgebouw, de Meervaart,Taaltrip,boerderijbezoek enz.
Dit jaar zijn er ook voor de klassen diverse abonnementen afgesloten zoals,
De Tina, Donald Duck, Freek in het wild, Donald Duck junior.

Beschrijving
Contributie ouders
Excursies
Abonnementen
Diversen
Boeken
Klassengeld
Kerst
Sint
Totaal

Inkomsten
Uitgaven
€ 22.136,25
€
9.012,47
€
500,11
€
781,99
€
606,99
€
81,54
€
887,38
€
6.040,61
€

22.136,25

Overschot

€

17.911,09

€

4.225,16

* Er worden nog boeken voor alle kinderen betaald.
Voor de ouderraad zijn we op zoek naar nieuwe leden. Hierbij doe ik, de
penningmeester, een beroep op u, om u hiervoor aan te melden.

Mocht u interesse hebben, verzoek ik u dat bij de administratie aan te geven.

Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad: Carla Vette, Lhoussaine Oumad
Administratie P.J. Troelstraschool
Penningmeester

