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Beste ouders/verzorgers, 

Schoolpleiniepen 
Wist u dat er in 

Amsterdam ongeveer 1 

miljoen bomen staan. 

Ze zijn dan ook erg 

belangrijk voor de stad. 

Bomen geven schaduw, 

vangen water op en 

geven zuurstof. Daarmee 

helpen ze de stad te 

beschermen tegen extreme regen 

én droogte. Op 244 basisscholen 

zijn jonge iepen geplant op de 

Nationale Boomfeestdag. Die was 

op woensdag 13 maart j.l. Op 

het schoolplein van de   

P.J. Troelstraschool is een grote 

iep geplant en kregen de 

leerlingen bomen voorlichting in 

de algemene ruimte. We hebben 

ook een symbolisch klein iepje, 

maar later zal daar een boom van 

een jaar of 10 voor komen. 

 

Noteer 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: Hoe help ik mijn kind in kleine 

stapjes met rekenen. 

2) Mediawijsheid door Mieke Rode: Mediawijs opvoeden hoe doe je dat? 

3) Bevo en techniek door Anouk Castenmiller en Mark IJdo: 

Creative ontwikkeling. Denken en doen, werken met handen en hersens. 

Muziekdocent Peter van Os zal de avond muzikaal openen. De ouders volgen alle drie de 

workshops, elke workshop duurt een half uur.  

Inloop vanaf 19.00uur, de workshops starten om 19.30 uur. 



Kleuterplein bij het uitgaan van de school 
Bij het uitgaan van de school om 14.00 uur komen de leerkrachten met hun groep 

naar buitenlopen.  

Mocht u, als ouder, om de één of andere reden, toch nog naar binnen willen, wilt u 

dan niet tegen de stroom inlopen, maar wacht even tot alle kinderen buiten zijn..  

Nu zien we vaak gebeuren dat ouders ( met kinderen ) 

zich tussen de rijen doorwringen naar binnen toe. Heel 

chaotisch voor kinderen en voor de leerkrachten is het 

erg onoverzichtelijk. 

We zouden u zeer erkentelijk zijn als u hier op wilt 

letten. 

Leerkrachten 1-2   
 

School dicht, Impuls BSO open 
Als de school uit gaat, gaan veel kinderen graag naar de BSO. Logisch, want daar kun 

je even op adem komen. Of juist lekker je energie kwijt raken. Bij Impuls houden we 

rekening met de wensen van kinderen en ouder en met de aansluiting met de 

basisschool. 

Vanaf € 0,28 per uur, de laagste eigen bijdrage 

Het bruto uurtarief is bij ons hetzelfde als het bedrag waarover de kinderopvangtoeslag 

berekend wordt. Daarmee houden we uw eigen bijdrage zo laag mogelijk; vanaf € 0,28 netto 

per uur. 

De leukste plek om te spelen, leren en groeien 

Het leren op de BSO is anders dan op school. Op de BSO staat juist spelen centraal. Spelen is 

de natuurlijke manier waarop kinderen de wereld ontdekken. Daar leren ze heel veel van en 

het geeft plezier. Bij alles wat uw kind onderneemt op de BSO staat spelen, verkennen en 

ontdekken daarom voorop. 

Aan inspiratie geen gebrek, We hebben een archief met ruim 2000 activiteiten. Ideeën nodig 

voor thuis. Voor de wekelijkse doetip, volg ons op Facebook: @impulskindercampus. 

Vakantiepret 

In schoolvakanties hebben we voor uw kind een uitdagend vakantieprogramma met 

verschillende uitstapjes. 

Lekker bezig 

Gezonde leefstijl klinkt een stuk leuker als jet Lekker Bezig neemt. Lekker, omdat we graag 

lekker eten, maar wel gezond. Bezig omdat we van bewegen houden en zo vaak mogelijk 

buiten spelen. 

Veilige plek 

We besteden veel aandacht aan onze locaties. Daarom creëren we een sfeer waarin uw kind 

zich vrij en veilig kan bewegen. 

Kom een keer meespelen 

Nieuwsgierig hoe een middagje BSO bij Impuls is? Kom dan een keer gratis meespelen. 

Laat wel even weten wanneer je wilt komen: 020 515 88 00, optie 1. 
 



 
Visjes  
Jaydae Ragui heeft aan de eisen voor het zwemdiploma B voldaan.  

Aymen Bahian heeft aan de eisen voor het zwemdiploma C voldaan.  

Asiya Azagzaou heeft aan de eisen voor het zwemdiploma KNZB voldaan.  

Héél knap! Gefeliciteerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoera Yakup uit 1/2e is 6 jaar geworden! 
Hij nam een prachtige pauwentraktatie mee. Erg mooi en erg lekker! 


