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Beste ouders/verzorgers,

Wegbrengen leerlingen op
Bij ons op school bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 op woensdag naar de klas te brengen. Onderdeel van de afspraak is
dat de lessen om 08.30u. kunnen beginnen. U wordt daarom gevraagd om de school
te verlaten als de tweede bel gaat. Mocht u vragen hebben over hoe het met uw
kind gaat op school, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. Deze
zal u dan na schooltijd te woord staan.
Met vriendelijke groet, Peter van Berkel
directeur a.i.

Maandag 3 december en woensdag 5 december gaan de
naschoolse sportactiviteiten niet door!
Maandag 3 december gaat het naschools basketbal niet door. Er
zijn monteurs in de zaal aan het werk voor een aantal
herstelwerkzaamheden. Woensdag 5 december gaan de activiteiten
niet door in verband met het Sinterklaasfeest.

Op woensdag 5 december zal de Sint weer even langs
komen op de PJT. Het vriendelijke verzoek aan alle ouders
is om tijdens de aankomst niet op het schoolplein
aanwezig te zijn. Wij hebben namelijk alle ruimte nodig
om de klassen een plek te geven zodat zij de sint goed
kunnen zien. Uiteraard mag u wel buiten het hek kijken
zolang het fietspad maar vrij blijft.

Met vriendelijke groet, De sint-commissie

Veranderingen op de Montessori-afdeling
Tot vier jaar terug begon de Montessori-afdeling steeds meer op de jaargroepafdeling
te lijken. We willen dat ouders die kiezen voor de Troelstraschool, écht een keus
kunnen maken tussen Montessori en jaargroep.
De afgelopen vier jaar heeft het Montessori-team heel hard gewerkt om de afdeling
weer meer Montessoriaans te maken. Vrije werkkeus en individueel werken staan nog
meer centraal.
De afgelopen jaren hebben we de volgende stappen genomen:








We hebben Montessorimaterialen aangeschaft waaronder nieuw materiaal
voor taal. We hebben de intensie Montessorimateriaal steeds meer leidend te
maken in ons onderwijs.
Onze leerkrachten hebben verschillende montessorischolen bezocht om ideeën
en inspiratie op te doen.
Er is een adaptieve rekenmethode aangeschaft. Hierin hebben we de
rekenmaterialen van Maria Montessori in meegenomen.
Er zijn verschillende studiemiddagen georganiseerd om onze kennis te
vergroten.
Verschillende collega’s hebben in 2018 hun Montessori-diploma behaald.
We zijn teruggekeerd naar de Montessoriaanse driegroepen structuur.

We zijn nog niet klaar en gaan dit jaar dan ook door met verbeteren en innoveren.
Zo zijn we dit schooljaar begonnen met het aanstellen van een intern begeleider die
uit het Montessori-onderwijs komt en wordt het Montessoriteam geleid door een
teamleider uit het Montessori-onderwijs. Daarnaast introduceren we dit jaar nieuwe
materialen voor Kosmisch onderwijs. Hierin worden we begeleid. Tevens richten we
ons op de administratie: In de onderbouw is een nieuw administratiesysteem
ingevoerd: Hiermee zijn de individuele leerlijnen die de leerlingen lopen, beter te
volgen en te registreren. We hebben de verwachting dat dit registratiesysteem de
afdeling ingroeit.
Mocht u vragen hebben over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren of over
Montessori-onderwijs in het algemeen, dan kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,
Michiel van Barreveld Adjunct-directeur
Eegje Heijblok, Teamleider Montessori
Marriska van der Velde, Intern begeleider Montessori

Gevonden voorwerpen
Helaas blijven er bijna dagelijks allerlei spullen op school
liggen: jassen, tassen, gymspullen, broodtrommels, bekers,
en sleutels. Deze spullen worden enige tijd in school
bewaard. Sleutels bij de bij de administratie, kleding e.d. in
de gang bij de centrale hal

DATA PopZo!
Na wat onduidelijkheid over de data van
PopZo!
Bij deze nogmaals kort alle data.
12-dec, 8-16-23-30 januari,
6 februari en tot slot 13 februari de eindpresentaties.
Let dus op dat op 5 dec en 19 dec GEEN PopZo! Is.

Afgelopen week: Pietenochtend en Pietendiploma’s bij de gymlessen.

Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden

MI, MH en MG zijn afgelopen week naar het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden geweest.
De kinderen hebben daar een rondleiding gekregen over de goden van het oude Egypte.
Ze mochten zelfstandig rondlopen door het museum en de vaste tentoonstelling bekijken over
het Oude Egypte. Na alle lessen kosmisch onderwijs over dit onderwerp, konden de kinderen
nu in het echt mummies, sarcofagen, canopen, scarabeeën, hiërogliefen etc bewonderen.
Dit museumbezoek sluit dus mooi aan op alles wat de kinderen afgelopen periode hebben
geleerd.

Bezoeken aan de Hermitage

Dit jaar gaan onze groepen 4/5/6 weer een bezoek brengen aan de Hermitage.
De groepen 4a, 4b, en de kinderen uit groep 4/5 uit MD, ME en MF gaan op donderdag
13 december naar de tentoonstelling Classic Beauties. Ze krijgen daar een rondleiding en
ze brengen een bezoek aan het kinderatelier in de Hermitage waar ze zelf creatief aan de
slag gaan. Ter voorbereiding krijgen de kinderen in de klas weblessen over de inhoud van de
tentoonstelling. De kinderen gaan met de Cultuurbus en zijn voor 14 uur weer terug op
school.
De groepen 6a en 6b gaan op dinsdag 14 mei 2019. (Groep 5a en 5b gaan niet in dit

schooljaar, zij zijn voor de zomervakantie al geweest.)

De kinderen uit groep 5/6 van MG, MI en MH gaan op dinsdag 4 juni 2019.

Balletvoorstelling Cinderella
MG gaat op maandag 17 december naar de balletvoorstelling Cinderella in de Nationale
Opera en Ballet. De kinderen krijgen op dinsdag 11 december een balletworkshop op school
ter voorbereiding van het bezoek. De kinderen gaan met de Cultuurbus en zijn pas laat weer
terug op school, rond 16:15 uur. Houdt u daar rekening mee, ook met het ophalen van
broertjes of zusjes?

Schatkamerpresentaties op 10 december en 13 december!

De kinderen die deze periode mee doen met de Schatkameractiviteiten staan weer te popelen
om aan u te laten zien wat ze gemaakt en geleerd hebben. U bent van harte uitgenodigd om
naar de presentaties te komen kijken. Zet de data en tijden alvast in uw agenda!
Op maandag 10 december wordt de Tekenfilm van kinderen uit groep 5/6 getoond in het
muzieklokaal om 15:15-15:45 uur.
Op donderdag 13 december zijn er 3 presentaties van 15:15 –15:45 uur.
Toneel in het instructielokaal van groep 3, dat is boven in de gang van groep 3 en 4.
Werelddans is in de speelzaal, de kleuters hebben een dans ingestudeerd en willen die
graag laten zien.
De kinderen die met Schilderen meedoen, laten hun werk in een tentoonstelling zien in het
bevolokaal. Dus komt dat zien!!!
Nieuwe Schatkameractiviteiten starten na de kerstvakantie, dan zijn de montessorigroepen
weer aan de beurt. Hieronder ziet u alvast wat de kinderen kunnen kiezen. Binnenkort
ontvangen de kinderen de inschrijfflyer.
Maandag: Tekenfilm voor groep 5/6
Donderdag: Werelddans voor groep 1/2
Donderdag: Schilderen voor groep 3/4
Donderdag: Toneel voor groep 7/8

Visjes
Jelani Enting en Aya El Bardai hebben aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan.

Gefeliciteerd!

Sint en Piet zijn ook dit jaar langsgekomen bij MA. De kinderen kwamen donderdag op
school en waren blij verrast toen zij hun slof gevuld zagen met een mooi cadeau.
Vrijdag maakten de kinderen allemaal een mooie stoomboot om de klas te versieren.
Wat hebben de kinderen hard gewerkt en wat is het eindresultaat mooi geworden.

