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Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinterklaasfeest  
5 December hebben we op school het 

Sinterklaasfeest gevierd. Alle leerlingen, 

meesters en juffen, gingen naar het 

schoolplein om daar met elkaar 

Sinterklaasliedjes te zingen. Na héél hard 

roepen was het dan zover, daar kwam 

Sinterklaas in de auto samen met zijn Pieten. Met de kleuters 

en onderbouw gingen we de aula in. We zongen liedjes voor 

Sinterklaas en kregen een cadeau voor in de klas. Er waren ook circuspieten die deden 

knappe kunstjes. De leerlingen van de bovenbouw hadden surprises voor elkaar gemaakt en 

bleven in hun eigen klas. Dank u Sinterklaas en Pieten, het was een mooi Sinterklaasfeest. 

 

LAATSTE NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN KOMEN IN ZICHT 
Lees dit bericht goed door, want voor elke sport zijn de data in verband met uitval Sint en 

Kerst anders. Bij de laatste lessen bent u als ouder welkom om te komen kijken. 

Basketbal op maandag: 

10 en 17 December is er les. Maandag 7 januari zal de laatste les plaatsvinden. 

Atletiek op dinsdag: 

11 en 18 December is er les. De 18e is de laatste les. Ouders zijn van 15.00 uur tot 15.15 uur welkom 

om in de les te komen kijken wat de kinderen geleerd hebben. 

Kickboksen op dinsdag: 

11 December is er les. 18 December is er geen les. Dinsdag 8 januari zal de laatste les 

plaatsvinden. 

Meidenvoetbal op woensdag: 

12 en 18 December is er les. Woensdag 9 januari zal de laatste les plaatsvinden. 

Balsport kleuters op woensdag: 

12 December is er les. 19 December is er geen les. Woensdag 9 en 16 januari is er les. 16 Januari 

zal de laatste les zijn. 

Racketsport kleuters op woensdag: 

12 en 19 December is er les. Woensdag 9 januari zal de laatste les plaatsvinden. 



Verkoop schoolfoto’s bij de administratie! 
Contant met gepast geld afrekenen. Niet afgehaalde foto’s 

worden binnenkort teruggestuurd. 

 
Parkeerproblemen 
Om boetes te voorkomen, het volgende: De parkeerplekken aan de voorzijde 

van het Hofje naast de school worden gebruikt door ouders die hun kinderen 

naar de Troelstraschool brengen. Dit is natuurlijk geen enkel probleem. In het 

verlengde van de parkeerplaats wordt het grasveld ook gebruikt om te 

parkeren. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. U mag er vanuit gaan dat er vroeg 

of laat handhavers ingrijpen en boetes uitdelen.  

Voetbal 
Wij zijn Hattrick en in samenwerking met ASV LEBO, StreetMatch en 

Gemeente Amsterdam, bieden we kinderen uit groep 6, 7 en 8 de kans 

om in aanraking te komen met de combinatie van straat-, zaal-, en 

veldvoetbal. Ze maken bij ons kennis met de verschillende 

ondergronden waarvan elk zijn eigen charme heeft. In januari gaan we 

eerst 2 maanden in de zaal spelen bij de Burgemeester de Vlugtschool, 

daarna zullen we 2 maanden op het veld zijn bij Atletico en vervolgens 

voetballen we 2 maanden op straat op het Appie Nouriplein. Doordat 

we deze samenwerkingen hebben weten de kinderen na afloop goed 

welke soort voetbal ze het leukst vinden of welke het best bij hun past. 

Ze kunnen dan met meer vertrouwen doorstromen naar een vereniging die bij ‘hun’ 

ondergrond hoort of ervoor kiezen om volgend jaar weer met ons mee te doen. Elke 

ondergrond heeft een trainer die zich op de desbetreffende ondergrond heeft 

gespecialiseerd.  

  

Bij een groot aantal basisscholen in Nieuw West zijn we tijdens de NSA’s al gestart, zo ook op 

de Troelstraschool. Middels deze weg bieden we de kans aan alle andere kinderen bij jullie op 

school om zich ook bij ons aan te sluiten. Dit kan door naar ons kerstevenement te komen op 

27 december in sporthal Calvijn. Dit is gratis als de kinderen zich hiervoor inschrijven via ons 

inschrijfformulier of op de website (www.hattrick.football). Als je al meedoet aan de NSA moet 

je je ook nog inschrijven via de website of bij je trainer zodat we weten dat je komt.   

Cool Little Kids 
Cool Little Kids is een cursus voor ouders van verlegen en angstige peuters en kleuters. Tijdens 

de cursus leert u het gedrag van uw kind beter begrijpen. U leert meer over waarom uw kind 

zo verlegen is en wat de link is tussen verlegen zijn en bang zijn. U leert manieren om uw 

kinderen meer zelfvertrouwen te geven en minder angstig te laten zijn.  

Cool Little Kids wordt al meer dan 10 jaar met succes in het buitenland gegeven en is nu in 

het Nederlands vertaald. Wij gaan onderzoeken of deze cursus ook in Nederland succesvol is. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Prezens, 

M.O.C. ’t Kabouterhuis, de GGD Amsterdam en de gemeente Amsterdam. 

 

Voor wie? 

De cursus is bedoeld voor ouders van peuters en kleuters (2,5 - 6 jaar) die in vergelijking met 

leeftijdsgenootjes meer last hebben van verlegenheid en angst. Dat kan van alles zijn: 

 moeite hebben met afscheid nemen 

http://www.hattrick.football/


 het lastig vinden om niet bij papa of mama te zijn  

 bang zijn om te gaan slapen 

 bang zijn voor nieuwe dingen als zwemmen of een feestje 

Wij vragen ouders of leerkrachten een korte vragenlijst in te vullen over hun kind. De ouders 

van kinderen die hoog scoren op deze vragenlijst kunnen deelnemen aan de cursus. Na 

afloop van de cursus vult u weer een vragenlijst in om te kijken of de cursus heeft geholpen. 

 

Wat wordt er besproken? 
 Begrijpen waarom uw kind verlegen/ bang is 

 Een eigen stappenplan maken voor dapper gedrag 

 Het belonen van dapper gedrag 

 Hoe kunt u als ouder het best reageren op de angsten van uw kind 

 Uw eigen zorgen de baas worden 

 Een stappenplan voor de toekomst maken 

 

Praktische informatie 

De cursus is gratis en voor alle ouders in Amsterdam van angstige kinderen in de leeftijd van 

2,5 – 6 jaar. Er is een werkboek bij de cursus, dus het is nodig dat u redelijk tot goed 

Nederlands kunnen lezen en begrijpen. 

 

Aantal lessen 
Er zijn 6 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur, waarvan de eerste 4 keer wekelijks en de laatste 

2 keer eens in de 2 weken.  

 

Datum en locatie 
 Dinsdag 11 december en 18 december, 15 en 22 januari, 12 en 26 februari, 9.15 – 

11.00 uur 

Vrouw en Vaart (President Allendelaan 733. Postcode: 1068 VN Amsterdam)   

Met kinderopvang! 

 Donderdag 15, 22 en 29 november, 13 december en 10 en 31 januari 2019, 19.15 – 

21.15 uur 

M.O.C ‘t Kabouterhuis (Amsteldijk 198, Amsterdam Zuid)  

 

Aantal deelnemers 
Er zitten 6 tot 8 ouders in iedere groep. 

 

Kosten 
Deelname is gratis. De gemeente Amsterdam subsidieert deze cursus.  Een verwijzing is niet 

nodig. 

 

Aanmelding 
Neem om aan te melden of voor meer informatie contact op met Maartje Goudriaan, 

cursusleider van Cool Little Kids. 

T: 06 12956432 

E: m.goudriaan@prezens.nl 

Zie ook www.prezens.nl 

 

De training wordt in samenwerking met M.O.C. ’t Kabouterhuis gegeven. Ga voor meer 

informatie over ’t Kabouterhuis naar www.kabouterhuis.nl of neem contact op met de Jonge 

Kind Academie van ’t Kabouterhuis: academie@kabouterhuis.nl of 020 644 5351. 
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