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Beste ouders/verzorgers, 

 

Feestweek: maandag 16 oktober t/m 20 oktober 
Van 16 oktober t/m 20 oktober vieren we de opening van ons nieuwe schoolgebouw!!  

Deze hele week zijn er allerlei festiviteiten, sportieve en kunstzinnige workshops en 

theatervoorstellingen voor de kinderen.  

 

Koffie! 

Gedurende de week zijn ook alle ouders van harte welkom op één van de koffieochtenden.  

U kunt kiezen uit:  

Maandag, dinsdag of donderdagochtend van 8.30 tot 9.15 uur. 

 

Taartenbakwedstrijd. 

We organiseren in de feestweek een taartenbakwedstrijd. Het is de 

bedoeling dat u samen met uw kind een taart bakt.  

Vanaf maandag 16 oktober kunt u een taartdoos halen bij de receptie. 

LET OP; er kunnen maximaal 100 taarten ingeleverd worden. Als er 

geen dozen meer zijn kan u niet meer meedoen.  

De taart moet in deze doos passen. Wij schrijven uw naam op de doos. 

Deze taarten worden vrijdag 20 oktober ‘s morgens naar school 

meegenomen om door een deskundige jury te worden beoordeeld.  

Er zijn 3 prijzen te verdelen!  We maken vrijdagochtend 20 oktober aan 

de kinderen bekend wie er gewonnen heeft. 

 

Juffen en meesters jarig! 

Woensdag 18 oktober vieren ALLE juffen en meesters hun verjaardag. 

 

Hulpouders. 
Natuurlijk hebben wij al heel veel geregeld maar zonder uw hulp redden we het niet. 

Voor vrijdag 20 oktober hebben wij hulpouders nodig voor diverse activiteiten in en rond de 

klas van uw kind. De ochtend wordt gevuld d.m.v. verschillende workshops waar we uw hulp 

bij nodig hebben. U kunt dan denken aan haren vlechten, schminken, koekhappen, 

grabbelton enz. Ook wanneer u een goed idee heeft voor een workshop kunt u dat melden bij 

de leerkracht van uw kind of via de contactouder. 

Laten we er met z'n allen een onvergetelijke feestweek van maken. 

De feestcommissie 



 

 

Van 4 t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek.  

Een spannende week, want griezelen is het thema.  

Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal.  

Ook de activiteiten die we organiseren zijn natuurlijk lekker 

griezelig, maar gelukkig ook heel gezellig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van de wijkagent 

Jolly Schuringa 

Beste ouders van de Troelstraschool, 

Bij elke school zijn te weinig parkeerplaatsen voor alle ouders die hun kind 

brengen of halen met de auto. Toch moet ook u zich aan de verkeersregels 

houden.  

Na klachten uit de buurt heb ik op woensdagmiddag deze parkeeroverlast 

geobserveerd. Ik heb 20 parkeerovertredingen vastgesteld van ouders die 

hun kind van school kwamen halen. Ik zag dat ouders hun auto parkeerden op stoepen en 

uitritten zodat bewoners niet eens meer kunnen wegrijden. Ik zag dat ze op het midden van de 

Colijnstraat parkeerden zodat de doorstroom van verkeer werd gehinderd.  

Waar ik vooral van schrok was het gevaar dat ontstond voor de kinderen die daardoor in een 

onoverzichtelijke verkeerssituatie moeten instappen of oversteken.  



Gelukkig zag ik ook ouders die wel verantwoordelijkheid namen en die op tijd een vrije 

parkeerplek in de buurt hadden gezocht en daar wachtten tot de school uitging.  

Als opvoeders weet u dat 1 waarschuwing voldoende moet zijn. Daar zou ik het ook graag bij 

laten. 

Boetes 

Een parkeerovertreding kost u 90 euro. Het maakt niet uit of u in de auto blijft zitten. 

Als de overtreding ook nog gevaar of hinder kan veroorzaken voor het overige verkeer komt 

er nog 50 euro bij.  

Een blauw verbodsbord met een rood kruis (bord E2) betekent dat u aan die kant van de weg 

niet eens mag stilstaan. 

 

Een gratis laptop of tablet voor uw kind op de basisschool  

 

Voor uw kind 

 Eén gratis laptop of tablet  

 Uw kind gaat naar de basisschool  

 Uw kind is op moment van aanvraag 10, 11 of 12 jaar  

 Uw kind staat bij u ingeschreven in Amsterdam  

 Uw kind moet eerst een computercursus doen. Daarna krijgt u 

een code om in de webshop een laptop of tablet uit te kiezen.  

 

Voor u 

 U hebt een laag inkomen en weinig vermogen  

 U krijgt kinderbijslag of een pleegvergoeding voor uw kind  

 

Aanvragen kan vanaf 16 oktober 2017.  

 

Vragen? 

Bel 020 252 6000. 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B5E8C91CD-DDC8-434A-923D-6B8CED4B338F%7D#case_%7B54447C49-DFD1-41FF-882C-7FEDC7DD1773%7D
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/laag-inkomen-weinig/

