
 

Nieuwsbrief 

Nummer 06, 12 - 10, Schooljaar 2018-2019 

 

Studiedagen en herfstvakantie 
17 oktober: 60 jaar PJT, FEEST 

18 oktober: Studiedag, GEEN SCHOOL 

19 oktober: Studiedag, GEEN SCHOOL 

22 t/m 26 oktober: Herfstvakantie, GEEN SCHOOL 

29 oktober: WEER NAAR SCHOOL 

 

Boekpresentatie groep 5B 
In het kader van de Kinderboekenweek heeft groep 5B woensdag 10 oktober een 

boekpresentatie gehouden voor hun ouders. Elk kind heeft een eigen boek geschreven en 

geïllustreerd in het thema van de Kinderboekenweek; Vriendschap. 

Op het podium in de centrale hal hebben zij een voor een hun verhaal voorgedragen aan het 

publiek van ouders en een paar nieuwsgierige leerkrachten. Er was zelfs een echte jury die de 

boeken beoordeelde op vormgeving en verhaal en hier hadden ze een zware taak aan, want 

wat hebben de kinderen hun best gedaan. Fantasievolle, vindingrijke en aandoenlijke 

verhalen zijn ten gehore gebracht en de illustraties waren ondersteunend aan het verhaal. 

Auteurs hebben normaal gesproken een aparte illustrator die voor de vormgeving van een 

boek zorgt, de kinderen van groep 5B hebben beide taken op zich genomen en wat hebben 

ze het goed gedaan.  

Na een pittig jury beraad volgde de uitslag van de winnaars in de categorieën Vormgeving en 

Verhaal. Hieronder vind u de namen van de eerste, tweede en derde plaats per categorie. 

Vormgeving:      Verhaal: 
Gouden kwast: Wiam Yakubi   Gouden pen: Demanio Leisberg 

Zilveren kwast: Wissal Boutaleb   Zilveren pen: Esil Can 

Bronzen kwast: Emma Cekic   Bronzen pen: Yusra Ozturk 

 



Van harte gefeliciteerd winnaars!  

Alle andere kinderen van groep 5B mogen ook ontzettend trots zijn op hun eerste, echte boek. 

Dat er nog maar vele mogen volgen. 

 

De bonusklas 

Dit jaar mag BOOT (de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling) één 

van haar programma’s draaien op de Pieter Jelles Troelstraschool; De Bonusklas! 

De Bonusklas is een ondersteuningsprogramma voor ouders en kinderen van groep drie tot 

en met groep zes. Kinderen worden spelenderwijs ondersteund in taalontwikkeling, sociale 

vaardigheden, motivatie voor school, schoolse vaardigheden en talentontwikkeling.  

Dit doen studenten aan de hand van verschillende thema’s, spel, beweging en de methode 

‘positief opvoeden’. De Bonusklas is voor kinderen uit Slotermeer en Geuzenveld. Het 

programma duurt twee uur per middag en vindt elke dinsdag of woensdag plaats op de Pieter 

Jelles Troelstraschool (behalve in de schoolvakanties). 

Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden via het telefoonnummer 020-4113261 of een 

mailtje sturen naar bonusklas@hva.nl 

Wij kijken uit om u misschien te ontmoeten dit jaar! 

 

Onze groepen 7a en 7b hebben opgetreden in de Krakeling!! Ze deden 

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 speelden samen met de acteurs van het gewone toneelstuk I 

have a dream.  

Het was een uniek optreden. De kinderen lieten zien wat hun 

toekomstdromen zijn en hoever zij hiervoor willen gaan.  

 

Groep 7b kreeg les van juf Carmen. Ze leerde ons veel toneeltechnieken. We waren er 

aangekomen om 12:00 uur.en om half acht begon de voorstelling.  

We waren er met 7A, onze voorstelling ging over Martin Luther King en onze dromen.  

Niet alleen wij deden mee, ook acteurs van de krakeling deden mee aan de voorstelling.  

Tijdens de repetitie op school hadden we hard gewerkt. De scènes van 7A en 7B hebben we bij 

elkaar gevoegd tot een grootte voorstelling. We vonden het allemaal leuk en het was super 

gezellig. We bedanken de Krakeling dat we mee mochten doen aan dit project.  

We zullen iedereen van de Krakeling heel erg missen.  

 

Geschreven door: Dalila en Wail, uit groep 7B.   

mailto:bonusklas@hva.nl


Meidenvoetbal  
Er zijn nog aanmelding mogelijk voor het 

meidenvoetbal op woensdag van 14.00 tot 

15.15uur. Het is voor de groepen 6-7-8.  
We beginnen na de herfstvakantie . 

Andere activiteiten zitten vol. 

 

Contactouders gevraagd 

Wie?  

Een succesvol contactouder:  

* vindt het leuk om verbindingen te leggen tussen leerkracht en andere ouders;  

* is in de onderbouw minimaal 2 keer per week op school om eigen kinderen te 

halen of te brengen;   

* heeft voor de bovenbouw ideeën over hoe je goed contact kunt onderhouden 

met elkaar en met de leerkracht als de kinderen zelf naar school gaan;  

* vindt het leuk om met elkaar te praten over hoe het gaat op school;  

* is bereikbaar via mobiel.   

 

Doel  

Contactouders willen:  

* het gevoel van betrokkenheid vergroten;  

* dat meer ouders elkaar leren kennen;  

* inventariseren of gaan na wat ouders in hun 

klas kunnen betekenen voor de school;  

* ouders stimuleren om op formele en informele momenten op school aanwezig te 

zijn.  

 

Concrete taken:  

* Kennismaken met nieuwe ouders in de klas, komt vooral voor bij de kleuters 

waar gedurende het hele schooljaar kinderen in kunnen stromen na hun vierde 

verjaardag. 

* Initiatief nemen om, in samenspraak met de leerkracht, activiteiten voor de 

ouders (en kinderen) van de klas te organiseren. 

* Ouders motiveren om naar bijeenkomsten te komen. 

* Samenwerken met de werkgroep educatief partnerschap en leerkracht m.b.t. 

werven van ouders voor schoolactiviteiten (bv. uitstapjes en 

schoolreisjes/kerstdiner/afscheid groep 8/school 

versieren/sportdag/leesactiviteiten/schoonmaak spelmateriaal/etc.)  

* Ervaringen delen tijdens de contactouderavonden (1 keer per schooljaar)   

* Met de leerkracht de onderlinge samenwerking 3 keer per jaar bespreken  

* In de toekomst stukjes tekst/info voor ouders van de klas aanleveren voor de 

digitale nieuwsbrief per klas/digiduif   


