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Beste ouders/verzorgers,

De Krakeling
De groepen 5a, 5b, 6a en 6b zijn afgelopen dinsdag 5 maart naar de Krakelingvoorstelling
ISHI geweest. De makers van ISHI Indianenwijsheid voor de 21e eeuw hebben zich laten
inspireren door een waargebeurd verhaal. Het levert hartverwarmend muziektheater op over
omgaan met elkaar en omgaan met je omgeving, over dieren en de natuur en over wat er
gebeurt als je nieuwsgierigheid groter is dan je angst.
Dinsdag 12 maart a.s. krijgen de leerlingen die naar de voorstelling zijn geweest op school
les over de voorstelling ISHI.
Er volgen ook nog twee theaterlessen op 7 en 14 mei.

Mededeling vanuit de GGD Amsterdam
Beste ouders van groep 4 leerlingen,
De GGD Amsterdam en Regio Amstelland bieden extra aandacht aan een gezonde
leefstijl en gezond gewicht. In dat kader wordt op onze school aan alle kinderen
een extra weegmoment aangeboden. Deze is bedoeld om kinderen en ouders
indien gewenst ondersteuning te kunnen bieden.
Dit betekent dat alle kinderen van groep 4 gemeten en gewogen worden. Dit zal
plaatsvinden in de week van 2 april en zal gebeuren onder schooltijd. U hoeft hier
niet bij aanwezig te zijn.
Na het weeg- en meetmoment krijgt uw kind een uitslagbrief mee.
Heeft u bezwaar tegen dit meet- en weegmoment, dan kunt u dit doorgeven aan
de JGZ (JeugdGezondheidsZorg). Geeft u niets door, dan heeft u dus geen bezwaar.
Komende week krijgt u (uw kind) de bijbehorende brief mee.

Noteer alvast in uw agenda: Workshopavond 3 april!!
Op 3 april hebben we de jaarlijkse workshopavond voor ouders. Samen met de ouders van
Educatief partnerschap hebben we het volgende afgesproken.
Er worden drie workshops gegeven:
1) Rekenen door Maarten Gresnigt
2) Mediawijsheid door Mieke Rode
3) Bevo en techniek door Anouk Castenmiller en Mark IJdo
Muziekdocent Peter van Os zal de avond muzikaal openen.
De ouders volgen alle drie de workshops, elke workshop duurt een half uur.

Schoolpleiniepen & Nationale Boomfeestdag,
plant een Iep op school!

Woensdag 13 maart a.s., Nationale Boomfeestdag, start het nieuwe
initiatief Schoolpleiniepen in Amsterdam.
Met dit groene initiatief brengt Gemeente Amsterdam een positieve impuls
aan het aantal bomen op schoolpleinen.
Het aanplanten van meer bomen is van groot belang voor een gezond
klimaat in de stad.
Samen met de kinderen van de leerlingenraad hebben we gekeken op het schoolplein naar
een goede plek. Tijdens de bijeenkomst krijgen we symbolisch een klein iepje, maar later zal
daar een boom van een jaar of 10 voor komen.
Kijk alvast voor een korte iepenimpressie naar deze website: www.springsnow.nl

Staking 15 maart a.s.
Op 15 maart organiseren de vakbonden een nationale staking in het basis-,
middelbaar en hoger onderwijs.
Het personeel van de Troelstraschool heeft besloten deel te nemen aan deze
stakingsactie.

Vrijdag 15 maart is de school GESLOTEN.

