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Beste ouders/verzorgers, 
 

Geen naschoolse balsport voor de kleuters. I.v.m. de Songfestival voorbereiding, 

Woensdag 28 maart in het speellokaal, gaat de naschoolse balsport voor de groepen 1 en 2 

niet door. LET OP: Het yogadans gaat wel door deze dag!  

 

 

29 maart:  het jaarlijkse songfestival!!!  
De voorbereidingen zijn in volle gang. De kaartverkoop is gestart. 

Net als vorig jaar hebben we 2 kaartjes per deelnemer 

gereserveerd. Deze kaarten kunt u kopen bij de leerkracht van uw 

kind.  

Ze kosten € 1,50. Wilt u gepast betalen? Als u meer kaarten 

nodig hebt, kunt u die voor hetzelfde bedrag kopen bij de 

administratie, maximaal twee stuks. (groepen 1 t/m 4 zijn 

inmiddels uitverkocht). 

De kinderen die optreden krijgen een gratis kaartje van hun meester of juf. Dat kaartje krijgt u 

meteen mee als u de gereserveerde kaarten komt kopen.   

Er zijn twee voorstellingen:   

1. Om 17.30u beginnen we met de groepen 1 t/m 4; de zaal gaat open om 17.15u.   

2. Om 20.00u treden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op. De zaal gaat open 

om  19.45u. 

Nog twee belangrijke regels:  

1. Kinderen worden alleen binnengelaten als ze samen met een volwassene 

komen. Dus kinderen kunnen niet alleen naar binnen.  

2. Kinderen jonger dan 4 jaar mogen niet mee naar binnen.  

Met vriendelijke groet, de songfestival commissie  

Visje 
Niels Michiels van Kessenich heeft aan de eisen voor het zwemdiploma B voldaan.  
Gefeliciteerd! 



Aan alle ouders van de P.J. Troelstraschool 
Beste mensen. Wij zijn Yme en Youssef uit MD. We voeren actie 

voor de tijger. De tijger wordt bedreigd met uitsterven door 

stropers. U kunt ons helpen door het volgende bericht te SMS-en 

naar 4333: tijger yme4tijgers. Alvast bedankt! Met u sms doneert 

eenmalig drie euro. 

Met het geld koopt het WNF een groter leefgebied voor tijgers, zodat er meer tijgers komen. 

De stropers mogen daar niet in, anders moeten ze een zware boete betalen. Als het niet lukt 

om te SMS-en, kom dan naar groep MD en geef dan aan één van ons of de leerkracht drie 

euro. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de goede plaats terecht komt. 

Groeten, Yme en Youssef uit groep MD 

 

Kunstschooldag 22 maart 
Tijdens Kunstschooldag doorkruisen circa 6.000 8e-groepers en hun begeleiders de stad.  

Ze hebben in de voorgaande jaren al een paar keer kennisgemaakt met kunst, op school en 

daarbuiten. Ze bezochten 

voorstellingen, concerten 

en musea. Ook namen ze 

deel aan intensieve 

projecten in de klas. 

Kunstschooldag biedt deze 

8e-groepers een waardige 

afsluiting van hun 

‘kunstcarrière’ op de 

basisschool.  

 

In de spotlights: Cemile, 

Melisa, juf Stephanie en 

juf Kim van 8a 

mochten in de 

Melkweg het podium 

op om de band te 

ondersteunen. Een 

groepsfoto met de 

“artiesten” na afloop.  



De ouderochtend van 28 maart kan helaas niet 

doorgaan omdat er in de hal geoefend wordt voor het 

songfestival, er is deze ochtend geen andere ruimte 

beschikbaar. 

 

 

 

Ik “eet het beter” verslag… 
Hallo ik ben Azra, ik kom uit groep 7a. Wij hebben 

vanmorgen testlab gehouden. We hebben 3 proefjes 

gedaan. Met allerlei verschillende producten die we 

samen moesten mengen en afwachten wat voor 

verschil we ervan zagen. Met vitamines, 

koolhydraten, vetten en water. We hebben ook heel 

veel filmpjes bekeken over testlab. Het was super 

interessant. 


