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Beste ouders/verzorgers,

"We zijn allemaal anders"
De laatste weken bereikte mij berichten via kinderen en ouders dat op het plein
scheldwoorden worden gebruikt die het verschil tussen 'gelovigen en niet-gelovigen'
benadrukken.
Daarnaast wordt het 'verschil in broodbeleg' oftewel: 'wat mag wel en wat mag niet worden
gegeten', ook nogal eens hardop uitgesproken tussen kinderen.
Wij zijn een openbare school waar iedereen welkom is en er mag zijn, ongeacht geloof of
broodbeleg. De leerkrachten zullen extra aandacht besteden aan de positieve aspecten van
diversiteit en de leerlingenraad leggen we dit onderwerp ook voor.
Ik vraag u als ouder ook te praten met uw kind(eren) over de diversiteit in onze maatschappij
met respect voor alle verschillen die er mogen zijn.

Linda Meijer, directeur

Waterbeleid PIETER JELLES TROELSTRASCHOOL.
Het lijkt voor ouders zo gemakkelijk, om pakjes drinken of
frisdrank mee te geven naar school. Maar deze vriendelijk
ogende drankjes voor kinderen zijn goed voor een
suikerinname van gemiddeld 6 kilo per kind per jaar.
Terwijl er iets bestaat wat veel makkelijker en gezonder is.
Gewoon drinkwater uit de kraan!
Daarom hebben wij er voor gekozen dat er vanaf nu
alleen nog maar water gedronken word op school.

Met Vriendelijke groeten, de MR Leden

Dinsdag 16 januari en woensdag 17 januari laatste naschoolse sportactiviteiten van dit blok
Bij de laatste lessen zijn ouders welkom om te komen kijken. U komt toch zeker ook?
Er is helaas geen ruimte om broertjes, zusjes en vriendjes mee te nemen. Dan wordt het veel
te druk.
Ondertussen zijn de aanmeldingen voor volgende blok alweer achter de rug. De eerste lessen
hiervan starten op 23 januari. Als uw kind hierbij is ingedeeld, dan ontvangt u hierover nog
een brief.

Brenda Kaasjager

Inschrijven Flag Football
Naast alle naschoolse sportactiviteiten welke wij een paar keer per jaar organiseren, start er
op maandag 15 januari een sportvereniging in de wijk in de gymzaal van onze school.
De tijden zijn als volgt:
14.00 uur – 15.15 uur: kinderen uit de groepen 5 en 6
15.15 uur – 16.15 uur: kinderen uit de groepen 7 en 8
Kinderen hoeven zich hiervoor niet van tevoren aan te
melden. Als ze het leuk vinden om mee te doen, dan
kunnen ze maandag gewoon naar de activiteit toe gaan
en dan krijgen ze ter plekke meer informatie. Voor vragen en het uiteindelijke aanmelden,
kunt u terecht bij de trainer van deze activiteit. Hij gaat dit allemaal zelf op zich nemen.

Brenda Kaasjager
Meer informatie over het flag football:
De American Football bond Nederland werkt samen met Topscore om je een zo mooi
mogelijke competitie aan te bieden. Lid worden betekent dat je gedurende de rest van het
schooljaar kan blijven trainen, een prachtig American Football shirt krijgt en mee mag doen
met wedstrijden. Hierbij strijd je voor de eer om jouw school kampioen van de stad te mogen
noemen! Wil je meedoen, dan betaal je tot de zomervakantie € 35 euro.
Contact gegevens Flag Football trainer Pieter Jelles Troelstraschool
Naam: Leroy Teunis
Email: leroy@heatwavecompany.nl
Telefoonnummer: 0612835667

Diploma reptielen hanteren
Luca Aillerie en Selma Semilala uit groep ME hebben in de kerstvakantie
een diploma reptielen hanteren gekregen.
Bij Exotus Serpenti leer je van alles over de verschillende soorten reptielen
en kun je een diploma reptielen hanteren halen. Ook krijg je de
mogelijkheid om reptielen vast te houden.
www.exotusserpenti.nl

