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KINDERBOEKENWEEK OP SCHOOL
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema
vriendschap: Kom erbij!
BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal
hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is heel belangrijk in
de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer
je als kind. De gelukzalige momenten van verbondenheid of juist
het tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet lukt
aansluiting te vinden of als je gepest wordt, iedereen maakt het
mee. Online en offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen
en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen. In
alle groepen wordt de komende week veel aandacht aan dit thema besteed, met o.a.
liedjes en dansje, een gedicht of verhaal.
In de centrale hal komt een tafel waar alle bekroonde boeken en andere boeken
omtrent het thema uitgestald worden.

60 jarig bestaan…
Op 17 oktober viert de school haar 60 jarig
bestaan met een feestdag. Op deze dag zullen er
allemaal circus activiteiten zijn die gegeven worden
door 'circuskunst.nl'. Zij verzorgen de gehele dag en
zorgen ervoor dat de kinderen aan het einde van de
dag aan elkaar kunnen laten zien wat ze hebben
geleerd.
Wat vragen wij van u: Om deze dag te kunnen laten
slagen zijn er per klas 3 ouders nodig die willen
helpen. Deze ouders worden ingezet bij de diverse
circusacts om de kinderen te ondersteunen. Mocht u mee willen helpen op deze dag
dan kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht. Wij hopen op uw medewerking
want alleen dan kunnen wij dit geweldige feest door laten gaan.
Vriendelijke groet, De Jubileum Commissie.

AANDACHTTRAINING VOOR OUDERS OP DE PJT,
MIO “MINDFULNESS IN OPVOEDING”
MIO staat voor Mindfulness in de Opvoeding en is een 8 weekse training voor
ouders, opvoeders, verzorgers en iedereen die op een professionele manier met
kinderen werkt.
De training werd ontwikkeld door Eline Snel. Zij is degene die ook de kinder training
"Aandacht werkt!' heeft ontwikkeld, de training waar we al jaren lang op de PJT mee
werken. Ik ben opgeleid tot kindertrainer en MIO trainer.
We bieden ouders op school de mogelijkheid om op de donderdag een MIO training
te volgen. De training vindt plaats onder schooltijd en start na de herfstvakantie. Duur
van de training tweeënhalf uur. Maximaal aantal deelnemers per training 10. Bij
voldoende belangstelling komen er meerdere trainingen in 2019.
Mindfulness in de opvoeding is geen tovermiddel of een oplosmiddel. Het is ook
geen therapie, maar een dagelijkse oefening om je bewust te worden van de werking
van je geest en de invloed die gedachten en gevoelens hebben op je gedrag.
Mindfulness is iets anders dan positief denken of ergens iets aan willen doen.
Het gaat over "zijn" bij wat er nu is. De meeste ouders
weten hun weg wel te vinden bij het opvoeden en de zorg
voor hun kinderen. Er is een soort radarsysteem waarmee
we kinderen naar volwassenheid loodsen. Maar vroeg of
laat krijgen we allemaal met situaties te maken die we
liever niet zouden willen mee maken. Op zulke momenten
zoek je naar een stabilisator, iets waar je je aan vast kunt
houden. Dit kan een MIO training proberen te bieden.
De kosten voor een MIO training bedragen normaal
gesproken 450 euro per persoon exclusief materiaal. Deze
kosten van de training neemt de school voor zijn rekening
en ouders hoeven alleen de kosten voor het
bijbehorende werkboek van €29,15 te betalen.
Ouders kunnen zich per mail opgeven: m.paulusma@troelstraschool.nl onder
vermelding MIO training
Marijke Paulusma
“WEES ZELF DE VERANDERING DIE JE IN JE KINDEREN WILT ZIEN GEBEUREN”
MIO training week 1, de zachte kracht van aandacht

Oefenweb: Rekentuin en Taalzee
Op onze school werken we met de online oefenprogramma’s van Oefenweb:
Rekentuin en Taalzee. Dankzij nieuwe technologie, die is ontwikkeld aan de
Universiteit van Amsterdam, oefent elk kind automatisch op zijn of haar eigen niveau.
Zonder dat hier toetsen voor nodig zijn of dat een leerkracht een kind hoeft in te
schalen.
Leuke en afwisselende oefeningen naast de methode voor op school en thuis! De
oefenprogramma’s voor rekenen en taal gaan dus uit van wat onze leerlingen
kunnen en groeien vanzelf met ze mee. Met als gevolg dat elk kind uitgedaagd wordt
en succes ervaart, wat motiveert. En niet onbelangrijk, met Oefenweb bieden we ze
leuke en afwisselende oefeningen voor naast
de methode waar ze ook thuis mee verder
kunnen werken. Hun groeikaart biedt ze
inzicht in hun eigen leerontwikkeling en waar
ze nog kunnen groeien.
Oefenweb is in 2009 opgericht door de
Universiteit van Amsterdam. Inmiddels maken
zo’n 2000 scholen gebruik van de adaptieve
oefenprogramma’s voor het basis- en
voortgezet onderwijs. De opgaven gaan van zeer makkelijk (kleuterniveau) tot aan
hele moeilijke opgaven die zelfs volwassenen nog lastig vinden. Dus ook goede
leerlingen uit de bovenbouw worden nog voldoende uitgedaagd met Oefenweb. Zo
krijgt elk kind kans te groeien met de juiste oefeningen die zijn afgestemd op zijn of
haar kunnen, los van de leeftijd die ze hebben of de groep waar ze in zitten.
Gratis thuis oefenen: uw kind heeft voor de programma’s persoonlijke inloggegevens
gekregen. Hiermee kan hij of zij thuis ook verder oefenen met rekenen en taal.
Meer informatie over Oefenweb vindt u op www.oefenweb.nl.

Sabri uit groep 6b is sinds 17 september
zijn Nike Techtrainingsjack kwijt. Hij heeft
zijn jack na de 10 uur pauze vergeten op
het plein bij de picknicktafel. Heeft iemand
het jack gevonden? Meld het dan bij de
leerkracht van groep 6b.

