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Beste ouders/verzorgers,

Verkoop schoolfoto’s
Verkoop schoolfoto’s: woensdag 6- en donderdag 7 december van 8.45 tot 10 uur en van
14- tot 15.30 uur.
Contante betaling of pinnen.
FOTOPAKKET: 4 VELLEN 13 x 19CM PER KIND VOOR € 11,00
GRATIS GEZINSFOTO BIJ 2 PAKKETTEN IN ÉÉN GEZIN
LOSSE GEZINSFOTO € 5,00
Nabestellen: Online https://bestel.rdfoto.nl al vanaf € 4,00
een mooie print van uw kind!
Leuk voor de feestdagen: foto op canvas, posters, hdmetal, print op hout.
Cadeau producten o.a. mok, onderzetters, placemat, lunchbox of hdmetal sleutelhanger.
Heeft u vragen? vragen@rdfoto.nl.

Alvast bedankt en fijne feestdagen gewenst
RDFOTO, uw schoolfotograaf

Geen naschoolse balsport voor de kleuters ivm De Sint
Dinsdag 5 december gaat de naschoolse sportactiviteit voor de groepen 1 en 2 niet door.
Het meidenvoetbal voor de groepen 5 t/m 8 zal wel gewoon doorgaan.

De webwinkel Schoolspot
Schoolspot (onderdeel van APS IT-diensten) is de software, cloud en
hardware-webwinkel voor leerkrachten, medewerkers en (ouders van)
leerlingen in het basis- en/of speciaal onderwijs.
Lage prijzen, ruim en actueel aanbod
Met speciale onderwijskorting (tot wel 90%) kun je op schoolspot officiële en legale software,
hardware, clouddiensten en cursussen bestellen. Je hebt de keus uit ruim 200 artikelen van
gerenommeerde leveranciers als Adobe, Norton, McAfee, Microsoft en specifieke educatieve
softwareleveranciers. Welke producten je in de webwinkel vindt en welke prijzen je ziet, is
afhankelijk van de licenties die jouw instelling afneemt van APS IT-diensten, de eigenaar van
schoolspot. Voor de meeste producten betaalt jouw basisschool namelijk de licentie voor
gebruik thuis. Legale software voor een betaalbare prijs, dat vind je dus bij schoolspot.
Wij onderhouden nauwe contacten met onze leveranciers zodat altijd sprake is van de meest
actuele versies van de media, maar ook de oudere versie kun je vaak ook nog bij ons
verkrijgen.
Schoolspot brengt leren en ICT samen!
Het diverse aanbod van schoolspot is van toegevoegde waarde bij het leren en werken thuis
én in de klas. Ieder product weer op een andere wijze:

• met onze educatieve software kunnen kinderen thuis oefenen met wat ze op school leren;
• de antivirusprogramma’s zorgen ervoor dat er in een beschermde omgeving gewerkt kan
worden;
• met de bekende Office programma’s kun je fraaie presentaties en werkstukken maken en
samenwerken aan documenten;
• ook bieden wij cursussen aan om bijvoorbeeld goed te leren typen.
Gemakkelijk en snel
In de webwinkel bestel je gemakkelijk bijvoorbeeld software of een clouddienst die je nodig
hebt, en je ontvangt meestal direct een linkje om de software te downloaden of toegang te
krijgen tot de clouddienst. En kom je er niet uit, dan helpt een deskundige medewerker van de
klantenservice je verder.
De voordelen van schoolspot op een rijtje:
• Voordelig
• Specifiek aanbod voor medewerkers en (ouders van) leerlingen in het basisonderwijs
• In samenwerking met bijna alle basisscholen in Nederland
• Legaal en veilig
• Altijd de nieuwste versies (het assortiment is altijd up-to-date)
• Snel, downloads zijn direct beschikbaar en overige bestellingen worden binnen 1 werkdag
verzonden.
https://www.schoolspot.nl/
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling

Visje
Atif Butt heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan. Gefeliciteerd!

Thema ochtend wordt ouderochtend
Afgelopen schooljaar hebben veel ouders de tweewekelijkse thema ochtenden bezocht met
elke keer een ander thema. Daar gaan we in “ons” nieuwe schoolgebouw weer mee beginnen
onder een nieuwe naam. Vanuit de werkgroep Educatief Partnerschap is gekozen voor de
naam Ouderochtend om nog mee te benadrukken dat deze informatieve ochtenden bedoeld
zijn voor de ouders. Om de twee weken op de vrijdag ochtend wordt er een ander onderwerp
onder de aandacht gebracht die te maken hebben met onderwijs, opvoeding en/of de
ontwikkeling van kinderen. De eerste ouderochtend staat gepland voor 8 december.
In onderstaand schema kunt u de data terugzien met een korte uitleg over waar de
betreffende ouderochtend over gaat. Er staat 1 uitzondering in namelijk 19 december, dit is
een dinsdag, voor de rest staan alle data vast voor de rest van het schooljaar. De data waar
nog geen onderwerp bij staat volgen in het nieuwe jaar, maar zo bent u wel alvast op de
hoogte van wanneer er een ouderochtend is. Noteer ze in uw agenda of op uw kalender om
er zeker van te zijn dat u ze niet vergeet.
De ouderochtenden zijn van 08:30 tot maximaal 10:00, inloop is van 08:30 tot 08:45 waarna
het informatieve deel begint van de ochtend. Vooralsnog vinden de ouderochtenden plaats in
de hal tegenover het podium. Koffie en thee wordt voor gezorgd, ik hoop u weer allen te
mogen zien bij de ouderochtenden.

Salima Makhlou-Amekrane
Contactouder voor 1/2 E en 4B, lid werkgroep EP, coördinator ouderochtenden

Datum
08 december

Onderwerp
Wie lopen er allemaal
rond op school?

19 december

De OBA en het belang van Sabine Vonk en
lezen
Yvonne van Beest

12 januari

CITO en het
leerlingvolgsysteem

Tecla Hobbij

26 januari

Overgang van groep 2
naar 3

Geri Arentsen en
Brenda Kaasjager

09 februari

Muziek, onmisbaar in de
ontwikkeling van uw
kind?!

Peter van Os

23 februari

Wat is de rol van een
Ouder en Kind adviseur?

Annabel Passer

16 maart

Hersenontwikkeling en
het belang van bewegen

Brenda Kaasjager

06 april

Overgang van groep 2
naar 3

Geri Arentsen en
Brenda Kaasjager

20 april
18 mei
01 juni
08 juni
22 juni
06 juli
20 juli ?????
optioneel

Spreker
Michiel van
Barreveld

Korte beschrijving
Er zijn verschillende
disciplines aanwezig op
de PJT maar wie zijn ze en
wat doen ze?
Uitleg over wat er
allemaal mogelijk is bij de
OBA behalve boeken
lenen. Daarnaast
informatie over het
belang van lezen en
voorlezen.
Welke rol speelt het
leerlingvolgsysteem en
wat is de connectie met
de CITO.
Informatie over
leerrijpheid en de
overgang van kleuter
naar groep 3.
Uitleg over welke invloed
muziek en zang heeft op
taalontwikkeling en het
uiten van emoties.
Wat doet een Ouder en
Kind adviseur en met
welke vragen kunnen
ouders bij hen terecht.
Wat doet bewegen met
de hersenontwikkeling en
het verschil tussen
jongens en meisjes
hersenen.
Informatie over
leerrijpheid en de
overgang van kleuter
naar groep 3.

MR Verkiezingen! De Kandidaten stellen zich voor
Ik ben Hanan Hamdan-Ben Khallouk, moeder van Walid (6 jaar) MG, Safae (5
jaar) MB en Sara (3 jaar) en getrouwd met Khalid. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als praktijkondersteuner huisarts.
De eerste reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de Medezeggenschapsraad
(MR) is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren
aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen. Ik verwacht met mijn
kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de
te geven adviezen over allerhande onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd.
De tweede reden dat ik mij verkiesbaar stel is dat ik met veel enthousiasme contactouder ben
en hierdoor veel terug gekoppeld krijg van ouders op school die ik bespreekbaar kan maken
tijdens de MR bijeenkomsten.
Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden teneinde
gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun
kinderen met een goed gevoel brengen.

Met vriendelijke groet, Hanan Hamdan-Ben Khallouk,

Ik ben Asim Alici. Graag wil ik me verkiesbaar stellen voor de
medezeggenschapsraad. Mijn motivatie om me beschikbaar te stellen
komt voort uit het feit dat ik onderwijs in het algemeen en het P.J.
Troelstra in het bijzonder een warm hart toedraag. Mijn dochters, Ecrin
en Sara Alici, hebben het erg naar hun zin op school. Ik wil graag mijn
steentje bijdragen.

Ik ben 41 jaar, getrouwd, vader van twee kinderen, die beide op de P.J. Troelstra zitten. Ik
ben afgestudeerd als docent en werkzaam bij het Mundus college. Daar doceer ik
maatschappijleer, rekenen en persoonsvorming. Daarnaast ben ik ook actief als
kernteamvoorzitter, coach in het onderwijs voor collega’s en werkplekbegeleider voor
beginnende docenten/studenten.

Onderwijs is voor mij een proces dat ten allen tijde geëvalueerd moet worden. Het
ontwikkelen daarvan, meedenken en innoveren zijn daar voorbeelden van. Ik ben me ervan
bewust dat onderwijs een goede invulling behoeft maar dat daarnaast ook andere zaken
doorslaggevend zijn voor de vorming van kinderen/pubers. Zo is bijvoorbeeld de cultuur
(waarden en normen en de uiting daarvan in gedrag) op school ook heel belangrijk.
Vanuit mijn werk weet ik tegen welke problemen scholen kunnen aanlopen en welke
mogelijkheden scholen hebben om de inrichting van het onderwijs zo vorm te geven dat onze
kinderen daar de vruchten van plukken.
Met twee kinderen op de P.J. Troelstra en mijn beroep als docent ervaar ik dagelijks het
belang en de waarde van goed onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs valt en staat met de
professionaliteit en inspiratie van de docenten en het ondersteunend personeel. Schoolbeleid,
op zowel school- als bovenschools niveau, moet hiervoor de juiste voorwaarden scheppen.
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders
om daaraan bij te dragen. Een goede medezeggenschap is hierin een belangrijke schakel.
Ik zou graag uw mandaat willen krijgen en zo een eerste termijn als MR-lid te functioneren; en
daarmee mijn kennis en werkervaring voor de school, de leerlingen en de ouders in te zetten.
Graag zou ik de komende jaren in de MR verder helpen bouwen aan het succes van het P.J.
Troelstra. Daarom stel ik mij verkiesbaar als lid van de oudergeleding van de MR.

Met vriendelijke groet, Asim Alici

Beste ouders,
Tijdens de zwangerschap van Hilal Ozmen heb ik haar werkzaamheden van
de Medezeggenschapsraad overgenomen. Door haar vervanging heb ik veel
ervaring en kennis opgebouwd in de Medezeggenschapsraad. Daarom zou ik
mij graag nogmaals als lid herkiesbaar willen stellen, bij dezen wil ik mij
nogmaals aan jullie voorstellen.
Ik ben Tülay Acun, moeder van twee dochters, Feryal (7) en Feray (4). Feryal zit in groep drie
bij Wieke Jaspers in de klas en Feray gaat sinds kort naar groep 1. Naast het moederschap
ben ik parttime werkzaam bij een particuliere zorginstelling die intensieve hulp biedt aan
mensen met dementie. Ik assisteer de COO en ondersteun de HRM.
Ik heb ontzettend veel zin om me weer herkiesbaar te stellen om mee te denken en mee te
beslissen in de MR. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben die de MR aangaan,
schroom dan niet om mij aan te spreken.

Sinterklaasfeest op dinsdag 5 december Sinterklaas komt dit jaar weer naar de Pieter Jelles
Troelstraschool om zijn verjaardag met ons te vieren. De kinderen zullen hem welkom heten
op het schoolplein om 8:30 uur en hem vrolijk toezingen. Ouders zijn van harte welkom om
dit mee te maken, wilt u a.u.b achter of dichtbij het hek plaatsnemen en niet op het
schoolplein? Zodat de kinderen met hun klas op de aangewezen plek kunnen staan en
Sinterklaas voldoende ruimte heeft om zijn entree te maken. Hoe zal hij dit jaar
verschijnen???
Het feestprogramma: Groep 1/2/3/4 en MD/MF/ME gaan naar de sintviering in de speelzaal.
Sinterklaas wordt toegezongen door de kinderen en zij ontvangen natuurlijk een mooi
klassencadeau van de Sint. Groep 5/6/7/8 vieren in de klas het Sintfeest met suprises. De
pieten komen langs de klassen met mooie klassencadeaus voor de kinderen.
Er is deze dag voor iedereen wat lekkers, vooral natuurlijk pepernoten! En iedereen krijgt zelf
ook nog een cadeautje van de Sint. Wat een feest!!! Veel plezier allemaal!

Oproep hulpouders: Met het kerstfeest voor de deur is er hulp nodig van ouders om de
gemeenschappelijke ruimtes te versieren. Wilt u ons helpen? We gaan vrijdag 8 december
onder schooltijd van 13-14 uur versieren. U kunt zich melden bij de contactouder van de klas.
Vele handen maken licht werk, alvast bedankt! Vriendelijke groeten van de feestcommissie.

Schatkamernieuws!
Komende week ontvangt uw kind weer de inschrijffolder voor de nieuwe
schatkameractiviteiten. Na de kerstvakantie starten we met de nieuwe activiteiten.
 groep 1/2 proeflab,
 groep 3/4 schilderen
 groep 5/6 trofeeën maken
 groep 7/8 toneel
Let u erop dat u het ingevulde formulier op tijd in de brievenbus doet?
Ter herinnering: PopZo 1 en 2 gaan niet door op woensdag 20-12 i.v.m. de kerstvieringen.
Eindpresentaties van de schatkameractiviteiten. U bent van harte welkom om de laatste les
naar uw kind te komen kijken en te zien wat uw kind heeft geleerd en gedaan bij de
schatkamerlessen. Dus zet de datum en tijden alvast in uw agenda! Toneel: maandag 11
december om 15:15 uur-15:45 uur in het muziek-lokaal. Tekenfilm: maandag 11 december
om 15:15 uur-15:45 uur in het bevo-lokaal. Schilderen: donderdag 14 december om 15:1515:45 uur in het bevo-lokaal. Dansfeest: donderdag 14 december om 15:15-15:45 uur in de
speelzaal.
De presentaties van PopZo 1 en 2 zullen in februari zijn.

Kerstconcert op 18 december
Op maandag 18 december geef ik, muziekdocent meester Peter, een
kerstconcert op de Pieter Jelles Troelstraschool. Samen met mijn muzikale
vrienden Marij Reijnen, Maxime Wesel en Wouter van der Horst van Mix & Match zorgen
wij voor een verrassende avond boordevol kerstmuziek! We beginnen om 20.00 uur en
om 22.00uur eindigt het kerstconcert.
Kaarten kosten €10,- en kunnen besteld worden via http://falalalala.entranz.nl
Wat kan u verwachten op deze avond?
De avond bestaat uit twee delen, beide delen worden geopend of afgesloten door drie
geweldige solisten. Ons kwartet Mix & Match zingt zonder begeleiding en probeert altijd
een klein theatraal tintje mee te geven aan de liederen die we zingen.
We hebben namelijk allemaal een musicalopleiding gehad.
Wij hopen dat u allemaal wilt komen kijken naar dit kerstconcert om samen
met ons de kerstweek te openen.
Met vriendelijke groet namens Mix & Match, Peter van Os

Beste ouders/verzorgers,
Vooruitlopend willen wij u vast informeren dat er sprake van is dat op 12 december 2017
opnieuw gestaakt zal worden in het basisonderwijs. Op 5 december aanstaande beslist de
werkgroep ‘PO in actie’ pas definitief of er al dan niet gestaakt wordt. Het wordt dan kort dag
voor u als ouders om opvang te regelen, vandaar dat we u nu alvast informeren.
Mocht dit zo zijn, dan zal ook onze stichting, STWT, aan deze actie meedoen. Dit betekent dat
al onze scholen dicht zijn, waaronder ook de Troelstraschool.
Hoewel de regering geld voor het PO heeft toegezegd, is dat bedrag bij lange na niet genoeg
om de salarissen op een acceptabel niveau te brengen. Daarnaast komen de bedragen die

beloofd zijn om de werkdruk te verminderen, in etappes en verspreid over een aantal jaren
naar de besturen. Daardoor zullen deze pas in 2020 enig effect hebben. Ook hier wordt op
de korte termijn geen oplossing geboden. Als de werkgroep ‘PO in actie’ besluit dat er
definitief gestaakt wordt op 12 december 2017, ondersteunen wij dit.
Wij vragen u alvast rekening te houden met de mogelijkheid dat de school 12 december 2017
gesloten is. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van de werkgroep ‘PO in actie’.

Met vriendelijke groet,
Linda Meijer
Directeur Pieter Jelles Troelstraschool

