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Beste ouders, verzorgers,

In deze laatste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022 laten wij u vol trots het nieuwe logo
van De Troubadour zien!

Zoals u ziet, blijft het 'Troubadourtje' ons belangrijkste kenmerk.
De vogels die in ons schoollied en in de namen van onze stamgroepen terugkomen, hebben
we toegevoegd aan ons nieuwe logo. De vogels komen nu overal in onze school terug.
We danken Mence Design (Sandra Roseboom, moeder van Elvi en Jula) voor het
ontwerpen van ons nieuwe logo. Wij zijn er super blij mee!

Na de zomervakantie vervangen we de logo's op de banners en op de gevels.
In de nieuwsbrief ziet u vanaf nu dit logo terug en deze week wordt ook het logo op de
website en Social Schools aangepast.

Waar u ook het nieuwe logo aan zult treffen, is op de kalender voor ouders. Deze gaat
vandaag mee naar huis met alle oudsten van het gezin.
Hierop zijn alle belangrijke data te vinden voor u als ouders zoals vakanties, studiedagen,
halvieringen, sportdag, vrije vrijdagen voor groep 1 t/m 4 enz.
Deze kalender laten we aan het begin van het schooljaar nog drukken op hogere kwaliteit
A3 papier, zodat deze een mooie plekje in huis kan krijgen.

Als directeur van De Troubadour zit mijn eerste
schooljaar erop. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik
met een voldaan en blij gevoel terugkijk en erg veel zin
heb in komend schooljaar. Ik ben apetrots op het team,
want zij hebben bergen werk verzet (hierover hebben wij
u geïnformeerd in de inhoudelijke update).
Ook hebben we als team de opdrachten voor komend
schooljaar geformuleerd, zo blijven we ons continu
ontwikkelen.

We zijn ontzettend blij met de groei die we hebben gezien bij de kinderen in de
stamgroepen. De sfeer in de school is zo fijn!
Kinderen kennen elkaar en zorgen voor elkaar, ook in verschillende bouwen. Een
mooi voorbeeld hiervan was het watergevecht met de hele school afgelopen
dinsdag, hoe de oudere kinderen zich ontfermen en meedoen met de jongste
kinderen is hartverwarmend!
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Vorige week hebben we een geweldige musical van
de 8ste jaars gezien en dinsdag zijn ze uitgespoten
door de hele school. Wat een feest was dat!

Namens het hele team wensen we alle
schoolverlaters heel veel succes en plezier op het
Voortgezet Onderwijs!

En tot slot wil ik alle ouders bedanken voor de fijne
samenwerking.
Ouders komen weer geregeld binnen om een praatje
te maken en in gesprek te gaan. Ook zien we steeds
meer ouders helpen bij de activiteiten die
georganiseerd worden door de AC, zoals de
feestweek. Dit is ontzettend waardevol!
(U kunt zich ook aanmelden voor de AC om mee te
denken en te helpen organiseren van deze
activiteiten)

Samen met ouders, kinderen en het team maken wij op onze school een samenleving in het
klein.

We hebben deze week het schooljaar afgesloten met een geweldige feestweek. Wat hebben
de kinderen ervan genoten (en wij ook)!

Verder leest u in deze nieuwsbrief over;
- Gevonden voorwerpen (laatste kans)
- Korte opsomming belangrijke zaken schooljaar 2022-2023
- Picknick met, door en voor ouders van De Troubadour
- Herhaling; Alert zijn op Social schools berichtgevingen start nieuwe schooljaar
- Nieuws uit de bouwen

Gevonden voorwerpen (laatste kans)
Donderdagmiddag en vrijdag leggen we alle gevonden voorwerpen uitgestald op de tafels in
de gang van de middenbouw.
Wilt u nog een keer goed kijken of er iets tussen zit wat van uw kind is?
Alles wat overblijft op vrijdag 12.15 uur zullen we doneren aan een goed doel of in de
kledingbak doen.

Korte opsomming belangrijke zaken schooljaar 2022-2023
We heten onze nieuwe collega's in de middenbouw Janneke Lensink, Sander Zeegers, Sara
Lenis (is al wel een aantal maandagen bij de Paradijsvogels geweest) en onze vakleerkracht
Maud welkom op De Troubadour.
De middenbouw en bovenbouw stamgroepen gymmen volgend schooljaar
op vrijdagen met juf Maud.

Groep 1 gaat vanaf volgend schooljaar ook op vrijdagochtend naar school.
Er zijn 6 vrije vrijdagen voor groep 1 tot en met 4 (zie kalender).

Picknick met, door en voor ouders van De Troubadour
Om het schooljaar 2021-2022 gezellig samen af te sluiten organiseert
Huguette van der Jagt een picknick voor alle ouders van De Troubadour. De
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picknick is op vrijdag 22 juli om 16.30 u op het voetbalveld van Park Westerveld.
Huguette is te bereiken op 06-43026898 voor eventuele vragen.

Herhaling: Alert zijn op Social Schools berichtgevingen start nieuwe schooljaar
Door het omzetten van de groepen aan het begin van volgend schooljaar willen wij u vragen
om alert te zijn of u de berichtgeving via Social Schools goed blijft ontvangen.
In de laatste week van de zomervakantie zal er al een eerste bericht uitgaan.
Heeft u voor de eerste schooldag nog geen berichten ontvangen, geef dit dan even aan bij
de stamgroepleerkracht of bij de directie. Wij geven dit dan door aan de administratie zodat
dit zo snel mogelijk wordt opgelost.

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
De kalender voor 2022/2023 is bekend en de stamgroepdag ook. Reserveer vast de datum
in uw agenda: woensdag 21 september naar de Dierense Speeltuin. Mocht u willen rijden
heen en/of terug horen wij dat graag. In het nieuwe schooljaar, komt hierover nog een apart
bericht.
Wij willen Morena, Noor, Victoria en Vinn heel veel plezier wensen op hun nieuwe school.
Voor wie het betreft ook een fijne verhuizing.

Middenbouw
We nemen afscheid van Esteban, we wensen hem heel veel plezier op zijn nieuwe school!
Donderdag 22 september heeft de middenbouw stamgroepdag naar de Hoge Veluwe.

Bovenbouw
Het kamp voor de bovenbouw is voor het laatste jaar op onze bekende locatie in Otterlo.
Het kamp vindt plaats op 26, 27 en 28 september.

Agenda

Datum Activiteit

Vrijdag 22 juli Alle kinderen vrij om 12 uur!

22 juli Tot en met zondag 4 september ZOMERVAKANTIE!!!!

Eerste nieuwsbrief schooljaar
2022-2023

donderdag 1 september

Donderdag 8 september Schoolfotograaf
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