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Beste ouders/verzorgers, 

 

Suikerfeest 
Dit jaar valt het Suikerfeest in de eerste week van juni. Uw kind krijgt daar 

een dag vrij voor (verlof). Het verlof voor het Suikerfeest hoeft u niet bij de 

administratie aan te vragen, maar u kunt de gewenste dag aan de 

leerkracht van uw kind doorgeven. 

Vrijdag 7 juni vieren we het Suikerfeest op school. Meer informatie 

volgt, maar we gaan ervan uit dat het net zo gezellig wordt als vorig jaar! 

 
Ouderochtend voor peuter en kleuterouders 
Maandag 20 mei a.s. van 8.30 tot 9.30 uur is er een ouderochtend voor peuter en 

kleuterouders. 

 Het onderwerp is: 

Wat willen de ouders bespreekbaar maken wat betreft opvoedvragen 

 Waar: 

Op de P.J.T.-school, ouders worden ontvangen door voorschoolleidsters Daphne en Nadia.  

 

 

De tandarts op school 
Van 13 mei tot 31 mei is het TandartsTeam op school.  

Onderstaand tips voor een gezonde mond. 

MOND GEZOND 
Hoi, wij zijn Joanna, Bianca en Floor en wij zijn het TandartsTeam op de Troelstraschool.  

Vind je ook dat een gezonde mond even belangrijk is als een gezond lichaam? 

Wij geloven dat een gezonde mond voor iedereen mogelijk is! 

Een ongezonde mond heeft namelijk nare gevolgen.  

 

Vind je het lastig om bij jouw kind tot 10 jaar oud na te poetsen? 

Hier zijn de gouden tips! 

 Probeer in ieder geval te poetsen, al is het in het begin maar 1 tel. 

 Voer het aantal tellen dat de borstel in de mond is langzaam op. 

 Lukt het in het begin niet om een tandenborstel te gebruiken, probeer 

het dan met een beetje tandpasta aan je vinger of gaasje. 

 Tandenpoetsen hoort erbij, net als handen en haren wassen. 

 



Buurtgezinnen.nl 
Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op 

een oude gedachte: opvoeden doen we samen. 

Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) 

worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de 

buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra 

liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.  

Zie voor meer informatie: www.buurtgezinnen.nl 
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http://www.buurtgezinnen.nl/

