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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.

Van Goghlessen
De groepen 4a, 4b, 5a, 5b hebben in het BEVO lokaal héél veel geleerd over de schilder
Vincent van Gogh. Een medewerker van het van Gogh museum heeft de leerlingen over het
leven en het werk van Vincent van Gogh verteld. En natuurlijk zijn er prachtige kunstwerken,
geïnspireerd op het werk van de kunstenaar, gemaakt

Een echte van Gogh en werk van een leerling

Open dag

Woensdag 3 oktober zijn er ouders door de kinderen van groep 7/8 rondgeleid door de
school. We kregen enthousiaste berichten terug. Men was erg onder de indruk van de school
en met name over hoe onze kinderen de ouders te woord stonden.

Onze groepen 7a en 7b treden op in de
Krakeling!! Ze doen mee aan een project I have a dream
too, over Martin Luther King. Ze hebben afgelopen weken
intensieve theaterlessen gehad van theaterdocenten en zelf een
deel van de voorstelling gemaakt. Ze spelen samen met de
acteurs van het gewone toneelstuk I have a dream.
De voorstelling is dinsdag 9 oktober om 19.30 uur in de Krakeling.
Het wordt een uniek optreden en de kinderen en leerkrachten hebben er veel tijd en energie in
gestopt. De kinderen laten zien wat hun toekomstdromen zijn en hoever zij hiervoor willen
gaan. Dus komt dat zien!!

Vorige week hebben ouders en leerlingen juf Anita
uitgezwaaid. We wensen haar heel veel succes op
haar nieuw werkplek

Vissenfeest

In de groepen MB en MC hebben
we het thema Vissen afgesloten.
We hebben werkstukjes met vissen
gemaakt een vissenstaart
aangetrokken en… vis gegeten.
Wat fijn dat leerlingen uit de
bovenbouw hebben geholpen.

Amsterdam 5 oktober 2018
Aan de ouders/verzorgers van de groepen 5,
Sinds een aantal jaar nemen wij deel aan Day a Week School (DWS). Deze
onderwijsvoorziening bestaat uit een samenwerking van het ABC en een aantal
schoolbesturen. DWS biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief
denkende leerlingen. Een DWS-groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden.
Zij komen van verschillende scholen en werken één dag per week samen op een aparte
locatie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de
doelstellingen is dat de leerlingen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te
vergroten en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren,
samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde,
teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.
Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWSonderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december.
De leerlingen uit de groepen 5 krijgen daarbij uitdagende opdrachten aangeboden,
waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de
leerlingen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door
een IB-er en eventueel een medewerker van DWS. Er wordt hierbij minder aandacht besteed
aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces).
Zowel de observaties bij deze opdrachten als overige belangrijke informatie over de leerlingen
(zoals LVS-gegevens, andere observaties, eventuele psychologische rapporten) nemen we mee
in de afweging om leerlingen wel/niet voor te dragen voor deelname aan DWS. Deze
leerlingen worden vervolgens met een medewerker (begaafdheidspecialist) van DWS
besproken in een nagesprek. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke
leerlingen het DWS-onderwijs op dat moment het meest nodig hebben. We zijn hierbij
gebonden aan een beperkte hoeveelheid plekken. De ouders/verzorgers van deze leerlingen
worden geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst
krijgen zij de gelegenheid om toestemming te geven tot deelname.
LET OP: Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij uw kind met een DWS-medewerker
bespreken, dan kunt u dit bekend maken via: m.vandervelde@troelstraschool.nl
Voor meer informatie over Day a Week School, zie: www.dayaweekschool.nl;

