
Nieuwsbrief Nr. 6, 14 november 2019 

Beste ouders en verzorgers, 

Maandag 18 november is er een studiedag.  
Er is geen school voor de kinderen. 

 

Cursus Taal & Ouderbetrokkenheid  
Wil je graag beter Nederlands leren?  
Wil je graag meer weten over de basisschool van je kind?   
Wil je graag je kind beter helpen met school?  

Geef je dan nu op voor de gra5s cursus Taal en Ouderbetrokkenheid op de Pieter Jelles 
Troelstraschool! 
De cursus start na de kerstvakan5e en duurt ongeveer 11 weken. Er is geen les ?jdens 
schoolvakan?es. 
 
Er zijn twee lessen per week, op maandagochtend en donderdagochtend. De lessen duren van 8:30 
uur tot 11:30 uur.  
 
Wat leer je ?jdens de cursus? 

- Je krijgt les in de Nederlandse taal. 
- Je leert de basisschool beter kennen. 
- Je praat met elkaar over opvoeding. 
- Je ontmoet ouders die dezelfde vragen hebben. 
- Je kunt ook zelf vragen wat je wilt weten. 
- Je leert meer over digitale vaardigheden. 

De cursus wordt verzorgd door TopTaal, P.J. Troelstraschool en Gemeente Amsterdam.  
De cursus is GRATIS, maar de Gemeente Amsterdam beslist of je kan deelnemen aan de cursus.  

Wil je graag meedoen? Geef je dan op bij de school.    
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Ikram en Soumaya 
Er-Rady hebben 
allebei 
atletiekmedailles 
gewonnen bij AAC 
op Ookmeer. 
Gefeliciteerd!!

Oliver Haselager 
heeft zijn 
zwemdiploma C 
gehaald!! Een 
knappe prestatie!
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Handbal is een snelle sport waarbij je samen met je 

teamgenoten probeert om zoveel mogelijk doelpunten te maken en zo van de tegenstander te 

winnen. Het is een sport voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen van alle leeftijden. Dus 

ook voor jou! Je kunt al beginnen met handballen vanaf je 5e. 

Wil jij, samen met wat vrienden of vriendinnen, in een 

team spelen en regelmatig trainen, zodat je nog beter wordt, kom dan naar het introductieblok van 

Minihandbal-School Geuzenveld in de gymzaal van de Pieter Jelles Troelstraschool. Je kunt ieder 

moment instromen en mag eerst een keer gratis trainen. Daarna is het €25,- voor een blok van 8 

lessen. Mocht je na de 8 lessen door willen gaan, dan wordt het lidmaatschap automatisch 

omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd; dat is slechts € 100,- voor een heel 

schooljaar. Naast de trainingen willen we ca. 1 x per maand mee doen aan een toernooi. 

Als je een stadspas hebt, is het mogelijk om je stadspas te gebruiken voor de betaling van de 

contributie en kun je gratis handballen! 
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Minihandbal-School Geuzenveld  

Voor wie? voor alle kinderen van groep 3 t/m 5   

Wanneer? donderdag van 14:15 – 15:15 uur  

Waar?  

in de gymzaal van de PJ Troelstraschool (Dr. H. Colijnstraat 2)  

Meer informatie: 

bel: 06 1046 9222 of 

mail: minihandbalschool@gmail.com  

Meld je aan via: minihandbalschool@gmail.com  

Bezoek onze website: www.minihandbalschool.amsterdam of 

facebook pagina: www.facebook.com/minihandbalschool  


