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Beste ouders/verzorgers,

Vakantiedagen en studiedagen
Alle vakantiedagen en studiedagen voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 zijn te vinden op
de website van de school? www.troelstraschool.nl onder het kopje De school.
Wij maken u er nogmaals op attent dat donderdag 19 juli de laatste schooldag is, (dus
vrijdag 20 juli de gehele dag al vrij) en dinsdag 4 september is de eerste schooldag na
de zomervakantie?

VOLGENDE WEEK: LAATSTE LESSEN NASCHOOLSE SPORT.
KOMT U OOK KIJKEN?
Het schooljaar zit er bijna op en daarmee ook de lessen van alle naschoolse
sportactiviteiten. In de week van 9 t/m 12 juli vinden de laatste lessen plaats. Voor het
overzicht nog even alles op een rij:
Maandag 9 juli: laatste les american football
Dinsdag 10 juli: laatste les basketbal (Let op: trainers hebben 17 juli aangegeven
als laatste les, maar dit klopt niet!)
Woensdag 11 juli: laatste les yoga/dans, laatste les kleuter atletiek, laatste les
kleuter balsport
Het handbal op de donderdag is deze week al afgerond.
Tijdens de laatste les bent u van harte welkom om te komen kijken. U kunt dan zien wat uw
kind allemaal heeft geleerd. U komt toch zeker ook?

Alvast veel plezier allemaal. Brenda Kaasjager
Leerlingen van de
Troelstraschool liepen
vorige week de
avondvierdaagse en dat
was best pittig met de hitte van alle dagen.
De laatste avond, op donderdag, werd ook
weer met een lekker avondzonnetje gelopen
en na afloop een welverdiend ijsje.

Super goed gelopen!

Visje
Rojayna Benali uit groep 2A heeft aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan
Nourdin uit klas 4B heeft aan de eisen voor het zwemdiploma B voldaan.
Héél goed, Gefeliciteerd!

Vrijdag 29 juni was groep 4b met schoolreisje naar Linneaushof.
Een verslagje met tekening van Yavuz

Presentatie van
de muzieklessen
op woensdag

Buiten tekenen
Met de zomerse temperaturen van deze afgelopen weken is het extra hard
werken. De kinderen van groep 6A zijn daar gelukkig heel goed in. Toen aan
het einde van de ochtend meester Mark met de klas buiten ging tekenen
was het ook wel lekker om even in de schaduw te gaan zitten.
“De mooiste tekening komt in de nieuwsbrief”. En die is van.…
Hafsa, ze heeft alles uit de buitenwereld op papier gezet maar nu de
tekening nog verder inkleuren. Héél héél mooi.

