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Beste ouders/verzorgers,

Zoals iedereen weet is Sinterklaas
alweer in ons land. Ook op school is
dit goed te merken. We hebben een
prachtig versierde school waarin we
de Goedheiligman kunnen
verwelkomen. Zelfs zijn vliegtuig de
‘Goedheiligman 1’ staat bij ons op
het podium! (Ontzettend bedankt AC
en de hulpouders!)
Tijdens de maandopening in
november hebben we alvast
geoefend met zingen en samen
besproken wie toch overal die
rommel maakt.

Kortom, wij hebben ontzettend zin om de Sint en zijn Pieten op maandag 5 december te
mogen verwelkomen!

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen;
- Personele wisselingen vanaf januari door vacature onderbouw
- Kerstviering verschoven naar woensdag 21 december
- Nieuwe opzet halvieringen
- Start schilderwerk binnen
- Sinterklaasfeest op school
- 16 december schaatsen in Elderveld
- Verkeerssituatie rondom de school
- Tussenstand batterijen battle
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- Nieuws uit de bouwen
- Intocht Sinterklaas in Elden

Personele wisselingen vanaf januari door vacature onderbouw
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd zal Judith na de kerstvakantie starten met
een nieuwe baan. Dit betekent dat wij bij de Kolibries op donderdag en de Toerako’s op
vrijdag vacatureruimte hadden. We zijn heel blij te kunnen melden dat we deze intern
hebben kunnen oplossen.

Op donderdag zal Janneke (middenbouw) bij de Kolibries les gaan geven. Zij heeft 13 jaar
onderbouw ervaring en zal met veel plezier deze kinderen gaan begeleiden. Dat betekent
wel dat bij de Paradijsvogels op donderdag ruimte ontstaat. Sanne heeft vorig schooljaar
ook de laatste periode de Paradijsvogels gedaan samen met Sara. Sanne zal vanaf januari
daarom op de donderdagen in de middenbouw de Paradijsvogels gaan begeleiden.

Bij de Toerako’s zal Desea vast de vrijdagochtenden komen. Dat betekent dat Desea de
middagen beschikbaar blijft voor de bovenbouw en IJsvogels. Eens in de 2 weken zal de
ochtend dan door Sanne opgepakt worden. De andere week is Sanne al vaste ondersteuner.

We zijn blij dat we dit intern hebben kunnen oplossen omdat de kans groot is dat we
namelijk ook een instroomgroep in de tweede helft van dit schooljaar zullen moeten gaan
starten. De instroom vanaf januari betreft nog minimaal 20 kinderen en daarvoor zullen we
ook een vacature moeten stellen. Zodra we hier meer over weten (per wanneer en wie)
informeren wij u hierover.

Kerstviering verschoven naar woensdag 21 december!
De kerstviering stond gepland op donderdag 22 december. Deze is een dag naar voren
gehaald naar woensdag 21 december omdat we op een woensdag meer tijd hebben om
alles klaar te zetten. Ouderhulp is nog van harte welkom! De strookjes uit de meegegeven
brief zien we graag retour bij de stamgroepleerkracht.

Nieuwe opzet halvieringen
We zijn heel blij dat we zonder restricties weer halvieringen mogen en kunnen geven. In de
laatste (corona) jaren zijn wij echter behoorlijk gegroeid en dat merkten we de laatste 2
halvieringen. Het is erg druk, niet alle ouders kunnen in de huidige opstelling goed zien en
zoeken dan logischerwijs een plekje waar het zicht beter is. De plekken voor de groepen zijn
bekend. Echter passen die nog maar net in de hal en met ouders erbij wordt het echt te vol.

We hebben de halvieringen als team geëvalueerd en samen nagedacht over hoe we de
halvieringen goed vorm kunnen blijven geven EN het ook prettig te laten verlopen voor alle
kijkers.
We zijn daarom tot de volgende opzet gekomen om uit te proberen;

- 2 stamgroepen (verschillende bouwen) verzorgen samen een halviering van
ongeveer 30 minuten

- We houden een generale repetitie voor de andere de kinderen van de school in de
ochtend. In de middag om 14.00 u komen de ouders van de 2 groepen en is de
viering alleen voor de ouders van de kinderen van deze 2 groepen
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- Dat betekent dat we een nieuwe indeling hebben gemaakt voor de halvieringen, deze
zullen we met u delen in de volgende nieuwsbrief.

Aan het eind van het schooljaar zullen we deze opzet weer evalueren en ook van ouders
feedback vragen.

Start schilderwerk binnen
Deze week hebben we te horen gekregen dat er vanaf volgende week geschilderd gaat
worden in de school. Qua timing allesbehalve ideaal, maar we zijn wel blij met het feit dat er
eindelijk iets aan de binnenmuren gedaan gaat worden.
De komende tijd zullen er dus schilders aan het werk zijn in de school. Dit vraagt flexibiliteit
van de collega’s en kinderen. We bereiden kinderen zo goed mogelijk voor wanneer dit ook
iets van hen vraagt aan flexibiliteit (bijvoorbeeld een dag in een ander lokaal werken).

Het schilderwerk gaat tot de kerstvakantie duren. Helaas heeft dat ook invloed op de
hoeveelheid en plaatsing van versieringen in de school. We gaan ervoor zorgen dat er toch
een fijne sfeer rondom kerst voelbaar is, ondanks de werkzaamheden.

Sinterklaasfeest op school
Maandag 28 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. De kinderen van
de onderbouw doen dit met hun gymschoen die al op school is, ze hoeven dus geen schoen
mee te nemen. De bovenbouw maakt zelf een schoen en hoeft ook geen schoen mee te
nemen.
De middenbouw kinderen nemen maandag wel 1 schoen mee.

Maandag 5 december komt Sinterklaas op school. De kinderen komen die dag eerst even
binnen, met elkaar gaan we dan naar het grote plein om op de Sint en zijn Pieten te
wachten. U bent buiten van harte welkom om mee te kijken.
Voor de bovenbouw volgt nog extra informatie over het brengen van de surprises.
We zijn erg blij met de ouders die zich in Social School hebben opgegeven om te helpen. U
wordt verwacht op het aangegeven tijdstip.

16 december schaatsen in Elderveld
De middenbouw en bovenbouw gaan op vrijdag 16 december in plaats van gymmen,
schaatsen op de kunstschaatsbaan in Elderveld. De tijden met verdeling zijn als volgt;
08.30 - 09.15 uur Flamingo's MB + Ara's MB
09.15 - 10.00 uur Paradijsvogels MB
12.15 - 13.00 uur IJsvogels BB
13.00 - 13.45 uur Toekans BB
De stamgroepleerkrachten zullen ter zijner tijd een bericht via Social Schools versturen om
hulpouder(s) te vragen voor het aan en uittrekken van schaatsen. Ook is het aan te raden
handschoenen te dragen.

Verkeerssituatie rondom de school
Nu het weer wat natter en guurder wordt willen wij nogmaals de verkeersveiligheid rondom
de school onder de aandacht brengen. We zien helaas toch nog steeds met regelmaat
ouders op plekken parkeren waar parkeren niet is toegestaan. De gele strepen zijn echt
geplaatst om de kinderen op een overzichtelijke manier naar school/huis te kunnen laten

Jenaplan Basisschool De Troubadour, een school waar je leert samenleven!



gaan. Ook het kortstondig parkeren is daar niet toegestaan. Wij vragen u daarom op de
aangewezen plakken (bijvoorbeeld op De Brink) te parkeren.

Momenteel zijn wij ook met de gemeente in overleg om te kunnen deelnemen aan een
project om een veilige schoolzone/route te realiseren bij De Troubadour. Deze zal zo
mogelijk in de loop van 2023 van start gaan.

Tussenstand batterijen battle
Vrijdag 18 november heeft de leerlingenraad voor het eerst de batterijen gemeten. We
kwamen toen op 191,5 kg uit! Dat betekent dat we in ieder geval al een kleine €50,- hebben
verdiend met deze battle. Of het genoeg is om ook voor de prijzen mee te dingen is nog
even de vraag, maar we zijn heel blij met alle batterijen die zijn ingeleverd.
Tot en met vrijdag 25 november mag er nog worden ingeleverd, dus als er nog lege
batterijen te vinden zijn; lever ze nog even snel in!

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
In de onderbouw zijn we druk bezig met het sinterklaas thema.

Denkt iedereen er aan om de reservekleding in de gymtassen aan te vullen of te vervangen
door iets warmere kleding? Controleer ook even of alles nog compleet is.
In de houten bak bij de voordeur zitten gevonden voorwerpen, kijk gerust of er iets van je
kind bij zit.

Middenbouw
De middenbouw heeft afgelopen weken gewerkt aan het thema
water. We hebben twee donderdagen met veel plezier
groepsdoorbroken activiteiten gedaan.

Komende weken gaan we aan de slag met het thema:
Sinterklaas.

Bij de Flamingo’s is Hannah vorige week gestart in de groep.
Welkom Hannah!

Vanaf donderdag 24 november start Liv Eltink haar stage bij de Flamingo’s.

Bovenbouw
In de bovenbouw is Carolien inmiddels fijn gestart bij de Toekans.

We werken aan het thema Sint. De lootjes zijn inmiddels getrokken, binnenkort krijgt
u informatie over het hoe en wat op 5 december.

Denkt u aan het inleveren van de schoolverslagen?

Wilt u aan de gymspullen van uw kind denken op vrijdag?
Op vrijdag is het ook handig dat kinderen hun sieraden niet om hebben tijdens de
gym, deze kunnen zij beter thuis al af doen, zodat het niet zoek raakt.
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Agenda

Datum Activiteit

maandag 28 november Schoen zetten

maandag 5 december Sinterklaasviering

Donderdag 8 december volgende nieuwsbrief

Intocht Sinterklaas in Elden
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