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Beste ouders/verzorgers, 

 

Volgende week gaan de schoolreisjes van start… 
  
Aan de ouder van de kinderen van groepen  3 t/m 8 

De groepen 3 t/m 5 gaan een dag naar Linnaeushof, de groepen 6 

en 7 gaan naar Julianatoren en slapen een nachtje in Almere en de 

groepen 8 gaan een dag naar Walibi en ook zij slapen een nacht in 

Almere. De tweede dag van het reisje doen we daar met de 

kinderen allerlei sport en spelactiviteiten waarbij de nadruk ligt op samenwerking.  

Hieronder ziet u nog even een overzichtje wie er wanneer gaat.  

Wij vragen u het weerbericht goed in de gaten te houden en uw kind de juiste kleding mee te 

geven.  

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen deze week een schoolreisboekje waarin staat 

wat zij mee moeten nemen.  

Maandag 25 juni montessori 3,4,5 en 6 van Mimica/Marriska  

Dinsdag 26 juni 5a,5b en 4/5   

Woensdag 27 juni 3a en 3b   

Vrijdag 29 juni 4a en 4b   

 

Maandag 25 en dinsdag 26 juni MH  

Dinsdag 26 en woensdag 27 juni 6/7 en 7A 

Woensdag 27 en donderdag 28 juni 6a en 6b 

Donderdag 28 en vrijdag 29 juni 8B 

Maandag 2 juli en dinsdag 3 juli 8A  

Dinsdag 3 en woensdag 4 juli MI 

Woensdag 4 en donderdag 5 juli 8C  

De bussen zullen ongeveer rond 9 uur vertrekken en rond 16/16.30 uur weer terug bij school zijn.  
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u bij de leerkracht terecht.  
 

Volgende week gaan de kleuters met het schoolreisje naar Drievliet. Op dinsdag 26 juni 

gaan de groepen 1/2A, 1/2D, MA, 2+ en MB.  

Op woensdag 27 juni 1/2B, 1/2C, 1/2E en MC. We rekenen op mooi weer. Denkt u aan 

dichte schoenen voor uw kind. Gaat uw kind naar de naschoolse opvang, geef het a.u.b door 



aan hen. Geef uw kind voldoende eten en drinken mee, echter niet te veel. Uw kind moet zelf 

zijn rugzak dragen. Geef geen geld, snoep, koek of chips mee. De school begint zoals altijd 

om 08.30 uur. De bussen vertrekken om 09.00 uur en we zijn om 15.00 uur terug.  

Vriendelijke groet, De schoolreiscommissie onderbouw   

 

Olympische spelen  
Donderdag 21 juni waren de Olympische spelen voor scholen uit 

Amsterdam. Het was een zeer geslaagde dag. Kinderen van de PJT 

hebben 14 groene kaarten gekregen voor eerlijk en sportief spel en 

daarnaast ook nog prijzen bij hun sportonderdeel gewonnen. Ze 

hebben het fantastisch gedaan!! Er waren sporten zoals: Kanovaren, 

basketbal, voetbal, straatvoetbal, olympisch vijfkamp, mountainbiken, 

kickboksen, skaten, atletiek en nog veel meer.   

Groep 8A bij de gewonnen bekers 
 

 

Montessori Lyceum Amsterdam 
Gisteren kregen de leerlingen van MG en 

MH en MI bezoek van leerlingen van het 

MLA. Veertien leerlingen kwamen met bus, 

tram en fiets om op de Troelstraschool een 

aardrijkskundeles te geven. De leerlingen 

van de Troelstra vonden het erg leuk om 

eens les te krijgen van scholieren. Ook de 

leerlingen van het MLA hebben het als 

plezierig ervaren. Dit gaan we vast nog eens 

organiseren 

 

 

Bewegend leren 
Gistermiddag hebben we een aantal studenten van de 

VU op bezoek gehad. Zij hebben zich verdiept in 

bewegend leren. Onderzoek heeft aangetoond dat 

bewegen en leren heel goed samen gaan: De lesstof 

blijft dan beter hangen bij de leerlingen en er worden 

makkelijker verbindingen gelegd in de hersenen. De studenten presenteerden hun lesideeën 

aan leerkrachten van de Troelstraschool en aan medestudenten. De presentaties werden 

beoordeeld door een deskundige jury en de winnaar werd in het zonnetje gezet. Al met al een 

leerzame middag. 

Visje 

Cemre Özkök uit klas MB heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan. 
Gefeliciteerd!  
 
 

Kayra Ediz Yilmar uit  
groep MB heeft  
met voetballen  
2 medailles gescoord. 
Supergoed!  
(voor het plaatsen van foto’s van leerlingen vragen wij toestemming aan de ouders) 


