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Beste ouders, verzorgers,

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over;
- Actie voor de kinderen van de Oekraïne
- Voortgang Aanpassingen in de school
- Vanaf schooljaar 2022/2023 groep 1 ook op vrijdagochtend naar school
- Vragenlijst denominatie/Protestants christelijke identiteit
- Tevredenheidspeilingen ouders/leerlingen en team
- Paasviering en nieuwe data halvieringen dit schooljaar
- Nieuws uit de bouwen

Actie voor de kinderen van de Oekraïne
Vandaag, vrijdag 1 april, hebben we op een geweldige manier de actie voor de kinderen in
Oekraïne afgesloten! Ondanks het weer hebben we toch een fantastische markt binnen
kunnen organiseren met de hulp van de kinderen, ouders, het
team en de activiteitencommissie! Het was ontzettend gezellig
en we hebben ontzettend mooie donaties van ouders gekregen
maar ook van de kinderen zelf. Er zijn lekkere koekjes, donuts,
tosti’s gebakken. Er is speelgoed verkocht maar ook
zelfgemaakte zeepjes en armbandjes. Ook zijn er prachtige
knutsels verkocht. Tenslotte hebben de mooie tulpen en de loten
voor de loterij met gedoneerde prijzen ook voor een mooie
bijdrage gezorgd.  De Loterij zal maandagmiddag plaatsvinden
en de gewonnen lotnummers met bijbehorende prijzen zullen
maandagmiddag via SocialSchools en Facebook bekend worden gemaakt.
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En het totaalopbrengst van de markt is….

€ 3082,- !!!!!    WOW!

De opbrengst van de markt gaat naar 'Breath for care kids'. Een
kleinschalige organisatie gericht op de kinderen in Oekraïne.

De grote kist voor de 'rugzakjes voor de kinderen in
Oekraïne' is helemaal gevuld en aangeboden bij de
organisatie. Zij hebben de eerste gevulde rugzakjes al
kunnen afleveren bij de boten met vluchtelingen. Nu zullen
ze er weer een hoop extra kunnen afleveren. Ontzettend
bedankt voor deze bijdragen ook!

We waarderen elke steun enorm en zijn ontzettend trots op
alle kinderen, ouders en anderen die hebben geholpen deze
actie zo’n groot succes te laten zijn! We zijn diep onder de
indruk van de betrokkenheid!

Vanaf schooljaar 2022/2023 groep 1 ook op vrijdagochtend naar school
Vanaf volgend schooljaar zullen we ook de kinderen van groep 1 op vrijdagochtend op
school lesgeven. We merken steeds vaker dat er vraag vanuit ouders naar is, maar ook dat
groep 1 kinderen graag op vrijdagochtend graag naar school willen. Kinderen kunnen mee in
het ritme van de rest van de groep.  Daarnaast biedt dit de gelegenheid om 6 keer de
onderbouw vrije vrijdagen te organiseren voor de groepen 1 t/m 4. Deze plannen we dan
voor de vakanties. In de jaarkalender, die u voor de zomervakantie zult ontvangen, worden
deze vrijdagen duidelijk vermeld.

Vragenlijst denominatie/Protestants christelijke identiteit
Het is fijn om te zien dat er al veel ouders de moeite hebben genomen om te reageren op de
korte vragenlijst over de denominatie/protestants christelijk onderwijs.
Ruim een jaar geleden zijn de eerste stappen al gezet om de 'denominatie' (oftewel de
Protestant christelijke identiteit) van De Troubadour te wijzigen.
Destijds is er een opiniepeiling geweest waaruit blijkt dat de geloofsovertuiging voor 80%
van de ouders geen belangrijke rol speelt op school. 93% van de onze ouders gaf aan open
te staan voor deze wijziging in denominatie/ Protestant- christelijke identiteit.
De vragenlijst van vorige week is niet gericht op de vraag of we de denominatie gaan
wijzigen, maar ‘hoe’ we onze denominatie omschrijven. Wat betreft de invulling hiervan op
school; dit blijft het hetzelfde zoals het nu is.

De huidige vragenlijst gaat over hoe wij de identiteit van De Troubadour in de nabije
toekomst willen omschrijven zodat het passend is bij de invulling hiervan aan ons onderwijs.
Het is belangrijk om hier duidelijke omschrijvingen aan te koppelen zodat ouders weten wat
we wel en niet doen aan de denominatie/geloofsovertuiging die aan onze school is
gekoppeld. De huidige denominatie suggereert dat we actief het Protestant-christelijke
geloof belijden op school. Dit is echter al enige jaren niet meer het geval. Kortom, we willen
het passend maken bij wat er daadwerkelijk op onze school gebeurd.
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Het zou ons enorm helpen om hier vanuit ouders feedback op te ontvangen. Het invullen
duurt ongeveer 5 minuten. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld willen wij u vragen dit
alsnog te doen. Dankuwel!

Tevredenheidspeilingen ouders/leerlingen en team
Komende week zal ook de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling worden uitgezet. We
bevragen alle ouders, leerlingen en collega’s van onze Flores scholen elke 2 jaar middels
een tevredenheidspeiling. Het maakt onderdeel uit van onze kwaliteitsbewaking. We vinden
het belangrijk te weten wat u als ouder, maar ook de kinderen en de collega’s vinden van
onze school. Deze tevredenheidspeiling zal in de loop van komende week digitaal worden
verstuurd. Deze peiling kost meer tijd maar is enorm van belang voor ons als school!

De kinderen in de bovenbouw stamgroepen zullen de tevredenheidspeiling bij ons op school
onder schooltijd doen. Dat zal ook in de komende 2 weken plaatsvinden.

Wij waarderen het enorm als u de tevredenheidspeiling voor ons wilt invullen. Hoe meer
ouders dit doen, hoe realistischer het beeld zal zijn van onze school. Wederom alvast
bedankt!

Paasviering en nieuwe data halvieringen dit schooljaar
Door de markt voor Oekraïne is de halviering niet doorgegaan deze week. De Paasviering
zal plaatsvinden op donderdag 14 april om 13.30 u. Omdat we dit vieren met de hele school
is er helaas onvoldoende ruimte om ouders hierbij aan te laten sluiten. Om de reden zullen
we een nieuwe data kiezen voor de halvieringen.

Voortgang aanpassingen in de school
De laatste fase van de aanpassingen zijn gedaan. Alleen bij de kleuterkapstokken moeten
nog een paar kleine aanpassingen gedaan worden. De rest is klaar! We zijn heel blij dat veel
ouders tijdens de markt al een kijkje hebben kunnen nemen in de school. Voor diegene voor
wie dat niet haalbaar was, hieronder een aantal foto’s.

Ook hebben we de nieuwe toestellen voor onze speelzaal ontvangen. Alle drie de
onderbouw stamgroepen hebben al een heerlijke gymles gehad met een spannend circuit
met de nieuwe toestellen.

Jenaplan, �n school waar je l�rt samenleven.



Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
Komende weken werken we over de jonge dieren op de boerderij, lente en Pasen.
Iets kwijt? Naast de buiteningang bij de kleuters staat een bak met gevonden voorwerpen.
Laatste week, anders gaat het weg!

Middenbouw
Donderdag heeft de middenbouw de afval estafette in de wijk gedaan samen met de
bovenbouw.
8 april zal de middenbouw opnieuw een gastles van de NME hebben. De gymles gaat die
vrijdag niet door. Er zijn al een aantal ouders die zich aangemeld hebben om te rijden, maar
we hebben helaas niet niet genoeg. Dus mocht u tijd en zin hebben om mee te gaan geef dit
door aan Janneke of Vera.

Bovenbouw
Nu de maatregelen omtrent Corona zo goed als zijn opgeheven, mogen de kinderen na de
gymles weer douchen.
De 7de jaars hebben het theoretisch verkeersexamen afgelegd en zijn  allemaal geslaagd!
Gefeliciteerd allemaal!!!

Agenda

Datum Activiteit

5 oktober Maandopening April

11 april Leerlingenraad

14 april Paasviering

15 april Volgende nieuwsbrief
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