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Beste ouders/verzorgers, 

 

IEP Toets  
Vandaag, vrijdag 30 mei, krijgt uw kind de uitslag van 

de IEP toets mee naar huis. Mocht deze uitslag lager zijn 

dan het schooladvies dan blijft het schooladvies gelden. Is de IEP score hoger dan het 

schooladvies, dan wordt u uitgenodigd door de leerkracht om te bespreken of het 

schooladvies mogelijk naar boven wordt bijgesteld. 

 

Sportochtend onderbouw. 
Woensdag 29 mei hebben alle groepen 1 en 2 van de 

onderbouw sportdag. 

De sportochtend vindt plaats in school en op het schoolplein. De 

leerlingen gaan met hun leerkracht langs de onderdelen. 

Om de leerlingen goed voor te bereiden hebben zij sportieve 

kleding nodig waarin goed bewogen kan worden. Eventueel een jas 

voor de regen en de kou en schoenen waar ze hard op kunnen 

rennen, het liefst sportschoenen. 

Laat sieraden thuis op deze dag. De kinderen mogen niet sporten met sieraden in/om. 

Dit heeft met een veiligheid te maken. Zorg ervoor dat sieraden thuisblijven, dan kunnen ze 

ook niet kwijt raken. 

Er moet wel eten en drinken mee voor in de pauze. 

Mocht het (te) slecht weer zijn, zal de sportdag een andere dag worden ingehaald! Dit zullen 

we zo snel mogelijk laten weten. 

 

Suikerfeest 
Op vrijdag 7 juni viert de Troelstraschool samen met alle 

ouders, kinderen en de medewerkers van de school het 

Suikerfeest. De kinderen zullen in de klas met de 

feestelijkheden beginnen, via de eigen leerkracht hoort wat 

de plannen zijn. De ouders zijn vanaf 13:00 welkom in de 

hal en zoals vorig jaar zal er ook dit keer gezorgd worden 

voor wat lekkers te eten en te drinken. We hopen u allen te 

mogen ontvangen om er samen weer een gezellig feest van 

te maken! 

Troelstraschool steunt de Voedselbank! 
De Ramadan gaat haar laatste 10 dagen in en zo zijn een hoop gezinnen druk bezig met het 

voorbereiden voor Eid ul Fitr, oftewel het Suikerfeest. Naast het vasten staat de maand 

Ramadan ook in het teken van zelfreflectie, aanbidding, het steunen van goede doelen en het 



helpen van de minder bedeelden. Op de dag van het Suikerfeest wordt daarnaast ook de 

Zakaat al fitr betaald wat bedoeld is om de armen te helpen.  

Net als vorig schooljaar viert ook dit jaar de Troelstraschool op 7 juni het Suikerfeest met alle 

kinderen, ouders en uiteraard de medewerkers van de school. Om nog meer aan te sluiten bij 

die gedachte van het helpen van de minder bedeelden is er dit jaar een samenwerking met de 

Voedselbank Nederland. In Nederland wonen meer dan een miljoen mensen onder de 

armoedegrens. Voedselbank Nederland helpt hen die het ’t hardste nodig hebben met 

voedselpakketten. Deze voedselpakketten worden samengesteld uit donaties van particulieren 

en bedrijven.  

Vanaf maandag 27 mei tot en met vrijdag 7 juni kunt u een donatie doen in de vorm 

van levensmiddelen. Bij de administratie is ruimte gecreëerd waar u uw bijdrage kunt 

inleveren. Hieronder vindt u de lijst met boodschappen waar nog veel behoefte aan is vanuit 

de Voedselbank.  

Namens de Voedselbank Nederland alvast hartelijk dank voor uw donatie! 

U helpt de Voedselbank enorm met: 

 Pasta/rijst/couscous  

 Pastasauzen/soep  

 Olijf- zonnebloemolie  

 Koffie/thee  

 Vlees of vis in blik  

 Groente en fruit in blik  

 Broodbeleg (pindakaas/jam/chocopasta)  

 Pannenkoekmix ✓ Ontbijtgranen  

 Houdbare melk  

Denkt u aan een financiële donatie? Kijk op de website: www.voedselbank.org Of stort op: 

NL49INGB0004237650 t.n.v. Stichting Voedselbank Amsterdam 

Namens de werkgroep Educatief Partnerschap, Salima en Miriam 

 
 
 
Fietshelm 
De fietshelm van Lea uit groep MA is van de kapstok verdwenen. Hij is oranje en er staan 

Nijntjes op. Wil de eerlijke vinder hem naar MA of naar de administratie brengen. 

 

Visjes 
Oğuzhan Tekin heeft aan de eisen voor het zwemdiploma B voldaan. 

Yassin Ahadri, heeft aan de eisen voor het zwemdiploma C voldaan. 

Héél knap! Gefeliciteerd 
 

Avondvierdaagse 24 t/m 27 juni 2019 
De avond4daagse van de P.J. Troelstraschool wordt dit jaar voor de 60e keer georganiseerd. 

Dat willen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. 

Aanmelden kan tot 7 juni a.s. Alle informatie vindt u in bijgevoegde PDF. 



Mandala 
De groepen 5A-5B en 6B hebben met stoepkrijt Mandala’s getekend. Het was een onderdeel 

van een bevo les. 

Mandala’s zijn prachtige cirkelvormige figuren met symmetrische elementen. Het woord 

mandala stamt uit het Sanskriet (een oude Indische taal) en betekent letterlijk: ‘magische 

cirkel’, of ‘magisch wiel’.  

 

Betaald parkeren  
Amsterdam zal binnenkort ook betaald parkeren invoeren in de laatste 

'vrijplaatsen' van de stad; stukken openbare weg rond bedrijfsterreinen en 

woonwijken waar auto's nu gratis mogen staan. Het nieuwe beleid is 

onderdeel van het plan om het uitwijken naar woonwijken tegen te gaan 

waar tot nog toe bewust geen betaald parkeren is ingevoerd. Gevolg is dat 

ook betaald parkeren zal worden ingevoerd in o.a. Geuzenveld en Noord. 

 

Maandagavond 27 mei a.s. is er een voorlichtingsavond over dit 

onderwerp in de Troelstraschool. De avond start om 19.00 uur en is rond 

21.00 uur afgelopen. 

Komt allen!! 

 

Volgende week donderdag en vrijdag is er geen school. 

5 juni is er i.v.m. een studiedag geen school. 

 

 

 


