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Beste ouders/verzorgers,

 Volgende week woensdag, 14 maart, is de
school gesloten i.v.m. de staking.
In Nederland is een enorm tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Dat lerarentekort is
in onze stad groter dan in de rest van Nederland. Scholen ondervinden daar veel hinder van.
Dat wordt in de toekomst alleen maar erger.
In Amsterdam verwachten we in 2023 een tekort van bijna vijfhonderd leerkrachten. Als dat
waarheid wordt, kunnen 15.000 Amsterdamse kinderen geen onderwijs meer krijgen omdat
er simpelweg geen juf of meester te vinden is. De scholen vangen bij ziekte van de leerkracht
de kinderen nog steeds op, maar de rek is er uit. Scholen zijn gedwongen om steeds vaker
kinderen naar huis te sturen, omdat er geen leerkracht is.
Van 7 t/m 14 maart vragen de Amsterdamse scholen aandacht voor het enorme lerarentekort
met de actie OP=OP. U, uw kind en de samenleving hebben belang bij genoeg leerkrachten
op iedere school. Daar vragen we aandacht voor. Wilt u ons daarbij steunen?
Wat kunt u doen! Door de petitie OP=OP digitaal te ondertekenen laat u weten dat er meer
moet gebeuren om het lerarentekort in Amsterdam tegen te gaan. U kunt dit eenvoudig doen
via deze link. Alle handtekeningen worden gebundeld en overhandigd aan de gemeente
Amsterdam. De petitie is een verzoekschrift om de gemeente een signaal te geven dat
toekomstige actie noodzakelijk is en blijft. Gebruik uw social media door de link van de petitie
te delen. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe succesvoller onze actie. Download ons
actiefilmpje en deel hem op social media. Print de actieposter uit en hang hem achter het
raam, in de auto, op het werk, in de bibliotheek, in het wijkcentrum. Wilt u ook de
achtergrondinformatie over het lerarentekort in Amsterdam goed doorlezen? Steun ons!
Wij vragen uw begrip voor de moeilijke situatie waarin de scholen verkeren. Het helpt de
leerkrachten enorm als u laat merken dat u de problemen ziet en dat u hen waardeert.
De informatie vind u ook op de website van het BBO:
http://bboamsterdam.nl/actualiteit/bbo-actie-op-is-op/

woensdag 14 maart zijn er geen naschoolse
sportactiviteiten i.v.m. de staking.
donderdag 15 maart is er een studiemiddag en zijn
alle leerlingen om 12 uur vrij.

De laatste loodjes…
Met enige regelmaat komen er
nog spullen uit de opslag naar
de “nieuwe” school. Afgelopen
dinsdag kwamen de laatste
dozen en meubels de school
in. Even schrikken, maar met
de hulp en de spierballen van
Marwan, Sami, Safia en
Amina stonden de meeste
dozen snel bij het juiste lokaal.

Superhulp!
Vrijwilligers vacatures bij De Smaak te Pakken
De Smaak te Pakken zoekt voor de maand april 2018 enthousiaste vrijwilligers rondom de
lessen voedseleducatie in het leslokaal van de Stadsboerderij Osdorp. De lessen hebben als
doel de zintuigen van de leerlingen te openen en het bewustzijn rondom voeding en de natuur
te vergroten. Ook leren ze kleine technieken rondom het koken.
In alle lessen draait het om ervaringsgerichte kookles die aansluit op thema’s op school:




het gezamenlijk ontdekken van ingrediënten: kijken, aanraken, oogsten, openmaken,
fijnmaken, snijden en proeven
samen met de leerlingen proberen te verwoorden van wat de ze meemaken en
onderzoekende vragen te stellen
samen iets kleins koken en dat gezamenlijk proeven

Per bouw is er een les ontworpen. Kijk voor een algemene indruk en foto’s op:
www.smaaktepakken.nl/opschool
Elke vrijwilliger die zich inschrijft is aanwezig bij de
coaching middag. Daar zie je de inrichting van het
leslokaal op de Stadsboerderij. Dat is het gebouw in het
midden van de tuin. Ook krijg je van te voren de les
uitgeschreven om je beetje te kunnen voorbereiden.
Alle vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding.
Vind jij het leuk om kinderen te enthousiasmeren rondom
het thema voedseleducatie en wil je deelnemen aan dit
project?
Voor data, meer informatie en inschrijving, neem a.j.b.
contact met mij op.
Ruth Weijermars, 06-17 35 45 89, ruthweij@gmail.com
Ken je iemand die dit leuk zou vinden, delen van dit bericht is fijn!

Ouderochtenden

Vanwege de staking 14 maart is er een kleine aanpassing in het programma van de
ouderochtenden. Hieronder vind u het programma dus noteer de data vast in uw agenda.
De inloop is tussen 08:30- en 08:45uur waarna het informatieve deel van de ochtend start.
De koffie en thee staat voor u klaar.

Vriendelijke groet, Salima Makhlouf-Amekrane,
(vrijwillig) oudercontact medewerker Pieter Jelles Troelstraschool

Datum
21 maart

Onderwerp
Overgang van groep 2 naar
groep 3

Spreker
Brenda Kaasjager en
Geri Arentsen

28 maart

De invloed van gezonde
voeding en bewegen op de
leerprestaties van
kinderen.

Brenda Kaasjager

04 april

Schoolkampinformatie

Mieke Rode en Erna
Mannaart

11 april

Tandenpoetsinstructie
voor ouders

Marc Welvaart,
mondzorgcoach

18 april

Creatief bezig met je kind

Anouk Castenmiller

23 mei

Sexting and Grooming,
bewustwording van de
gevaren van sociale media

Qpido

06 juni
20 juni
04 juli

-

-

11 juli

Informele jaarafsluiting

Salima MakhloufAmekrane

Korte beschrijving
Wanneer kleuters van
groep 2 naar 3 gaan
verandert er een hoop.
Tijdens deze ochtend
krijgen de ouders
informatie over wat ze
kunnen verwachten en
hoe ze hun kinderen
hierin kunnen
begeleiden
Voldoende beweging
en gezonde voeding
voor kinderen.
Waarom is dit zo
belangrijk en welke
invloed heeft dit op
hun ontwikkeling.
Elk jaar gaan de
kinderen vanaf groep 5
op schoolkamp, maar
wat doen ze dan en
waarom is dit goed?
Een gezond gebit is
niet vanzelfsprekend,
hoe kun je als ouder je
kinderen helpen om
hun
mondhygiëne op peil
te houden.
Samen met je kind
creatieve activiteiten
ondernemen, waarom
en hoe draagt dit bij
aan hun ontwikkeling
Waar worden kinderen
mee geconfronteerd
op sociale media en
hoe kunnen ouders
hun kinderen hierop
voorbereiden en/of
behoeden.
Terugblik op de
onderwerpen van het
afgelopen schooljaar
en vooruit kijken naar
nieuwe onderwerpen
voor het nieuwe
schooljaar.

MIO training voor ouders.
Vorig jaar mei hebben een aantal ouders een MIO training op school gevolgd. MIO staat
voor MINDFULNESS IN OPVOEDING&ONDERWIJS. Het betreft een 8 weekse training
voor ouders, opvoeders, verzorgers en iedereen die op professionele manier met kinderen
werkt.
De training werd ontwikkeld door Eline Snel. Zij is ook degene die de kindertraining
“Aandacht werkt!” heeft ontwikkeld, de training waar we al jaren lang op de PJT mee werken.
De kosten voor een MIO training bedragen normaal gesproken 450 euro per
persoon exclusief materiaal. Deze kosten van de training neemt de school voor
haar rekening en ouders hoeven alleen de kosten van het bijbehorende
materiaal te betalen. Dat wil zeggen 17,95 euro voor het ouderboekje met
cd “Stilzitten als een kikker” en 35 euro voor een prachtig werkboek
op A4 formaat met informatie en oefeningen plus een USB stick waarop alle
oefeningen zijn ingesproken om thuis te kunnen oefenen. Een aantal ouders
heeft zich al opgegeven, maar er is nog plek.
In overleg met de directie hebben we besloten dat de maandagochtendtraining
komt te vervallen. Er hadden zich te weinig mensen voor aangemeld. De
mensen die zich daar voor hadden opgegeven hebben de keus om op de donderdag mee te
doen. Daar zijn nog enkele plekken beschikbaar. Marijke neemt contact met hen op.
Ouders kunnen zich per mail opgeven m.paulusma@troelstraschool.nl

Marijke Paulusma en Yvon Mul, MIO trainers

