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Beste ouders/verzorgers, 

 

WIL JE NOG MEEDOEN MET YOGA/DANS OF BASKETBAL VOOR MEIDEN? DAT KAN! 

Ben je je vergeten op te geven en zou je als nog mee willen doen met naschoolse sport  

(start na de meivakantie), dan kan je je nog opgeven voor de volgende activiteiten: 

1. Basketbal voor meiden uit de groepen 5 en 6. De activiteit zal zijn op dinsdag van 

15.15 uur tot 16.15 uur. Nog vele plekken beschikbaar. 

 

2. Yoga/dans voor alle kinderen uit de groepen 3 en 4. De activiteit zal zijn op woensdag 

van 14.00 uur tot 15.15 uur. Nog 5 plekken beschikbaar. 

 

Wanneer aanmelden? Dinsdag 17 april om 14.00 uur of vrijdag 20 april om 8.30 uur.  

Alleen aanmelden bij Brenda Kaasjager. Geeft u uw aanmelding aan iemand anders, dan is 

er geen garantie voor deelname. Vanaf nu is het zo: vol = vol. 

Alle andere activiteiten zitten vol. Hier hoeft u dus niet naar te komen vragen. Er zijn zelfs 

zoveel aanmeldingen dat er helaas kinderen teleurgesteld moeten gaan worden. Wel leuk 

natuurlijk dat er zoveel kinderen enthousiast zijn! 

Ik hoop zo spoedig mogelijk te kunnen laten weten of uw kind wel of niet mee kan doen.  

Brenda Kaasjager 

Nationale Buitenlesdag  

Dinsdag 10 april was het nationale buitenlesdag. Groep 8a heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. 

Zij zijn op pad geweest om spreekwoorden op foto’s of filmpjes weer te geven. Het was een 

geslaagde les, zie hieronder een aantal van de resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op de foto’s zien wij de spreekwoorden: 

 De bons krijgen = ontslagen worden. 

 Samen uit, samen thuis = als je ergens gezamenlijk aan begint, dan moet je het ook 

gezamenlijk afmaken. 

 Op de wip zitten = grote kans lopen dat je ontslagen wordt. 

 Iemand de mond snoeren = iemand doen zwijgen. 

 Een kwaaie pier zijn = overal de schuld van krijgen. 

 Ergens zijn pink wel voor willen geven = iets heel graag willen hebben. 

 

Rayan uit 8a is 12 april 13 jaar geworden.  
De klas heeft genoten van zijn traktatie!! 
 

 

 

 

Ela Türk heeft aan de eisen  

van het zwemdiploma A voldaan. 

Gefeliciteerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMSTERDAMSE DEBATBATTLE 2018  

Ook in 2018 is het weer zo ver! Dan wordt de voor de elfde keer de Amsterdamse 

Debatbattle georganiseerd! Dit keer groter dan ooit, met maar liefst tachtig deelnemende 

klassen, tien voorrondes in de Balie en één mega finale debatbattle in Muziekgebouw aan 't 

IJ.  Tijdens de Amsterdamse Debatbattle discussieren we met 2400 leerlingen over diversiteit, 

burgerschap en gedeelde geschiedenis. Dat doen we mét respect en begrip voor de ander. 

Dit jaar doet ook onze groep MH mee!!! 

 De Amsterdamse Debatbattle komt tot stand in samenwerking met de gemeente Amsterdam 

en bestaat uit:  

 Vijf masterclasses van 90 minuten (periode januari tot en met februari óf februari tot 

en met begin april 2018). 

 Voorronde debatbattle in de Balie (9, 10, 16, 17 of 18 april 2018). 



 Finale Amsterdamse Debatbattle in Muziekgebouw aan ’t IJ  voor 24 finalisten met hun 

klas. 

Voor de 24 finalisten: 

 Meet & greet debathelden, hun ouders en de wethouder onderwijs gemeente 

Amsterdam (buitenschools). 

 Amsterdamse Debatbattle in Muziekgebouw aan ’t IJ (maandag 14 mei 2018). 

 Napraten met debathelden, hun ouders en DKJL (buitenschools). 

Wij wensen MH heel veel succes en hopen op een finaleplaats!!! 

 

Ouderochtend 11 April 

Marc Welvaart heeft afgelopen woensdag de ouderochtend verzorgd waarbij 

het onderwerp de mondhygiëne van de kinderen betreft. 

Voor de kerstvakantie bleek tijdens de halfjaarlijkse controle van de 

schooltandarts dat er veel kinderen waren met problemen in het gebit. De 

kinderen zelf hebben van Marc poetsinstructie gekregen in de klas en tips om 

het gebit goed te houden.  

Tijdens de ouderochtend van 11 april heeft Marc deze informatie vertaald naar de ouders toe. 

De grote opkomst was erg welkom en de gegeven informatie was voor velen nieuw. Zo zijn er 

idealiter niet meer dan 7 eet/drink momenten per dag. Dit is wat het gebit vaak zonder 

problemen aankan, m.a.w. bij meer dan 7 keer vindt er een grotere aanslag op het gebit 

plaats waardoor de kans op het ontstaan van problemen groter wordt. Gaatjes en tanderosie 

worden veroorzaakt door zuren en bacteriën uit voeding, hoe vaker deze in aanraking komen 

met het tandglazuur hoe groter de kans dat gaatjes ontstaan. 

De gedachte heerst nog vaak dat het melkgebit “maar tijdelijk” is dus dat gaatjes en/of 

andere problemen geen kwaad kunnen voor het “volwassen” gebit. Dit klopt echter niet, 

ontstekingen in het melkgebit kunnen door trekken naar het nieuwe gebit waardoor er na het 

wisselen alsnog of wederom problemen kunnen ontstaan. Naast opletten op de voeding en 

zoveel mogelijk houden aan de 7 eet/drink momenten per dag is het tot 10 jaar nog van 

belang dat ouders napoetsen. De motoriek van kinderen is dan vaak nog niet goed genoeg 

ontwikkeld dat de kinderen het volledig zelfstandig kunnen doen. Een tip om te visualiseren 

hoe belangrijk goed poetsen en regelmatig napoetsen is, is een tandplak pilletje te gebruiken. 

Deze pilletjes zorgen ervoor dat tandplak op het gebit zichtbaar wordt doordat het tandplak 

verkleurt, ook interessant om als volwassene eens uit te proberen. 

Uiteraard geld nog steeds 2 keer per dag poetsen en elk half jaar controle bij de tandarts, dit 

geldt eigenlijk al voor kinderen vanaf het eerste tandje. 

Welke tandpasta gekozen wordt is afhankelijk van de leeftijd van het kind, dit staat vaak al op 

de tube zelf. Wanneer er iets gegeten of gedronken is met fruit of een fruitsmaak is het 

verstandig om een uur te wachten voordat het gebit gepoetst wordt. Het tandglazuur wordt 

namelijk zacht wanneer ze in aanraking komen met zuren uit fruit e.d. 

De volgende ouderochtend staat gepland voor 18 april met als thema de voordelen van 

creatieve activiteiten ondernemen met je kind. Creatieve ontwikkeling is op de P.J. Troelstra 

school erg belangrijk, omdat het inzichtelijk maakt hoe ver een kind in zijn/haar ontwikkeling 

is. Tevens  is het een manier waarop kinderen zich kunnen uiten en kan het laten zien hoe een 

kind zich op motorisch vlak ontwikkeld. Inloop is tussen 08:30 en 08:45 waarna het 

informatieve en creatieve deel van de ochtend start.  


