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Beste ouders/verzorgers, 

 

Gastspreken in de klas 
Groep 8a is al een lange tijd bezig met het 

thema oorlog en deze week is de laatste 

week aangebroken. Wij openden deze 

week met een gastspreken die kwam 

vertellen over zijn ervaringen na de oorlog. 

Dhr. Waterman is in 1943 geboren en 

heeft vooral herinneringen van na de 

oorlog. Hij vertelde over zijn leven en dat 

hij geboren was in kamp Westerbork.  

 

 

Debatheld van de PJT! 
Groep 7/8 heeft meegedaan aan 

'discussiëren kun je leren’, DKJL. Dit is een 

project dat moeilijke onderwerpen 

bespreekbaar maakt. DKJL heeft de afgelopen weken de leerlingen van groep 7/8 geholpen 

de vaardigheden rondom discussiëren onder de knie te krijgen. De klas moest na 5 weken 

een debatheld uitkiezen die onze school zou vertegenwoordigen. Muhammad Imraan Alaidrus  

was voor ons al een winnaar maar tijdens de voorrondes van DKJL heeft hij weer laten zien 

wat voor een goede debatheld hij is. Hij werd als eerste finalist uitgekozen door de jury en zal 

op 17 mei in het Muziekgebouw boven 't IJ gaan strijden voor de beste debatheld van 

Amsterdam. Wij zijn super trots op onze Muhammad Imraan! 



De kinderen van de plusklas zijn de uitdaging aangegaan 
om met A4 papier een zo hoog mogelijke toren te 
bouwen.  
Ze werkten in gemengde groepjes samen en leerden zo  
om een stevige constructie te bedenken.  
Dit zijn de winnaars, hun toren was maar liefst 1.20 
meter hoog!  
 

 

 

Voetbalschool 
Voetbalschool WPHP, is een voetbalschool die met 

professionele trainers werken uit het betaald voetbal. 

Techniek trainingen zijn gratis, iedere zondag vanaf 

17.00uur tot 18.30uur, 4 t/m14 jaar 

Sportpark de Eendracht, Bok de Korverweg 6,  

1067 HR Amsterdam. 

www.wphpsoccerschool.com 

Tevens kunt u zich via de voetbalschool aanmelden voor 

het toernooi 4
e

 Dutch Soccer Youth Cup 24-26 mei 2019. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 april is het zover… Troelstra has got Talent 
Er zijn twee voorstellingen:  

1. Om 17u30 beginnen we met de groepen 1 t/m 4; de zaal gaat open om 17:15u.  

2. Om 20:00 treden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op.  

De zaal gaat open om 19:45u.  

Nog twee belangrijke regels: 

1. Kinderen worden alleen binnengelaten als ze samen met een volwassene 

komen. Dus kinderen kunnen niet alleen komen. 

2. Kinderen jonger dan 4 jaar mogen niet mee naar binnen. 

http://www.wphpsoccerschool.com/


Vrijdag 19 april is er geen school en begint de ‘Meivakantie’.  

6 Mei is de eerste schooldag. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. 

 

Onderstaand een leuke tip voor 17april! 



 


