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Beste ouders, verzorgers,

Dit is alweer de op één na laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De laatste nieuwsbrief
ontvangt u in de laatste week, tevens onze bekende feestweek. Afgelopen woensdag
hebben weer een grote groep ouders ontzettend hard gewerkt op de schoonmaakavond. Het
is ontzettend fijn dat we zoveel hulp krijgen hierbij. Het was mooi opgeruimd in de lokalen en
het rook overal heerlijk fris. Ontzettend bedankt alle ouders die dit jaar op de
schoonmaakavonden hebben geholpen. Voor onze school is dit ontzettend waardevol!

Groep 1 tot en met 7 heeft afgelopen week kunnen wennen bij hun stamgroepleerkracht(en)
van volgend jaar. Ook de nieuwe stamgroepleerkrachten hebben zich voor kunnen stellen en
kunnen wennen met hun nieuwe groep. Juf Sara, juf Janneke en meester Sander vonden
het ontzettend leuk en hebben heel veel zin in volgend schooljaar.
Groep 8 zet deze en komende week de laatste puntjes op de 'i' ten aanzien van de musical
de stamgroepleerkrachten zijn al ontzettend druk met het afscheid van onze groep 8
kinderen.

Verder leest u in deze nieuwsbrief over;
- Formatie en werkdagen schooljaar 2022/2023
- 14 juli Halviering voor de Toerako’s, Roodborstjes, Paradijsvogels en IJsvogels.
- Ontwerpfase nieuw logo
- Feestweek
- Alert zijn op Social schools berichtgevingen start nieuwe schooljaar
- Herhaling; Vervanging wisbordjes of balpennen
- Nieuws uit de bouwen

Formatie en werkdagen schooljaar 2022/2023
In onderstaande schema ziet u hoe de formatie volgend schooljaar eruit ziet. Ook staan de
werkdagen vermeld van het hele team. De derde middenbouw stamgroep heet nu nog de
Roodborstjes. Begin volgend schooljaar zal deze groep samen een eigen nieuwe exotische
vogelnaam kiezen. Dit communiceren wij dan natuurlijk weer in de nieuwsbrief.
Juf Sanne blijft ook. Zij zal als zij instromer het eerste half jaar gekoppeld zijn aan Rachel bij
de IJsvogels en het tweede half jaar aan Vera bij de Flamingo's.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Kolibries Caroline Caroline Caroline Judith Caroline (ochtend)
1/2 Toerako’s Yvonne Yvonne Yvonne Yvonne Judith (ochtend)
3/4/5 Flamingo’s Vera Vera Vera Vera Vera (ochtend)
3/4/5
Paradijsvogels

Sara Lenis Sara Sara Janneke Sara (ochtend)

3/4/5 (nu nog)
Roodborstjes

Janneke
Lensink

Janneke Sander Zeegers Sander Sander
(hele groep 5 middag)
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6/7/8 IJsvogels Rachel Rachel Rachel Rachel Rachel/Desea
(om de week)

6/7/8 Toekans Kim Kim Kim/Desea
(om de week)

Kim Desea/Kim
(om de week)

Ondersteuning/
leerlingbegeleiding

Ellen Ellen
Desea

Ellen
Desea (om de
week)

Kwaliteits-
coördinator (KC)

Ursula Ursula Ursula Ursula

directie Sharon Sharon Sharon Sharon
Administratie en
Conciërge

Andries (o) Bonny Andries (o)

Vrijwilliger/
ondersteuning

Emke Emke Emke

Vakleerkracht
Bewegings-
onderwijs

Maud Husken

14 juli Halviering voor de Toerako’s, Roodborstjes, Paradijsvogels en IJsvogels.
Op donderdag 14 juli is de tweede halviering gepland voor de Toerako’s, Roodborstjes,
Paradijsvogels en IJsvogels. De ouders van deze groepen zijn natuurlijk weer van harte
uitgenodigd om te komen kijken. De halviering is van 13.30-14.30 u.

Ontwerpfase nieuw logo
Door de wijziging van denominatie moeten de logo's worden aangepast voor de Troubadour.
Onze naam zal Jenaplan Basisschool De Troubadour worden. Om die reden is er een ouder
die in overleg met ons team een nieuw, fris ontwerp gaat maken voor onze school. Op dit
moment zijn alleen nog ideeën gedeeld. We zijn benieuwd naar de vernieuwde versie van
ons logo en zullen deze natuurlijk zo spoedig mogelijk met u delen.

Feestweek
Wat een fantastische hoeveelheid reacties hebben wij ontvangen! Er is voor alle onderdelen
van de feestweek voldoende hulp. Ook zijn er bijna genoeg spullen aangeboden.
-> We zoeken nog: meer blikken en 3 afwasteiltjes.
Alle materialen die we mogen lenen kunnen al mee naar school. We verzamelen alles bij de
onderbouw, in en op de kast tegenover het lokaal van Judith. Zet op alle spullen je naam
zodat we straks alles weer terug kunnen geven.

Nogmaals het programma van de Feestweek met een paar kleine wijzigingen:
Maandag 18 juli

● Opening van de feestweek.
● Knutselen in de eigen groep
● IJskar op het plein
● Tentoonstelling - de kinderen lopen door de school om elkaars werkstuk te bekijken.

Dinsdag 19 juli
● Zwaaien bij de Nijmeegse vierdaagse. Dit doen we bij de bushalte op het plein.
● Springkussen op het plein in de ochtend
● Uitkruien 8e jaars

Woensdag 20 juli
● Zomerse spelletjes.

Donderdag 21 juli
● Film in de groep
● Gezamenlijke picknick
● We presenteren alle groepen op de catwalk om 14.00 met ouders.

Vrijdag 22 juli
● Opruimen in de groep
● Afsluiten met het vakantielied 11.55
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Alle ouders die zich hebben opgegeven:
● Kom op het afgesproken tijdstip (zie schema hieronder)
● Er zijn veel ouders om bij de ijskar te helpen, misschien kunnen jullie daarna helpen

om met de kleuters rond te lopen bij de tentoonstelling?
● Ook bij het zwaaien zijn er veel ouders, dit is erg prettig want hierbij is alle hulp

welkom. Misschien willen deze ouders ook wel helpen daarna bij het springkussen,
toezicht houden en bij de onderbouw helpen met schoenen. Als dit niet kan is het
geen probleem.

● De spelletjes ouders krijgen nog een briefje met hun groepje

Plein versieren Maandag 18 juli 7.45 -8.30

Openings toneel Maandag 18 juli 8.45 -9.15

Hulp bij de ijskar en tentoonstelling om 14 uur Maandag 18 juli 13.00 - 13.45

Begeleiden onderbouw groepen bij het zwaaien
4daagse

Dinsdag 19 juli 8.30 - 9.00

Materialen klaarzetten voor de spelletjesdag Dinsdag 19 juli 14.30 - 15.30

Spelletjes klaarzetten, begeleiden van de onderbouw
en groep 3 en opruimen.

Woensdag 20 juli 8.00 - 12.15

Hulp bij de picknick.
Snijden, klaar maken, bij kraampjes staan en
opruimen

Donderdag 21 juli van 8.30 - 13.00

Alert zijn op Social schools berichtgevingen start nieuwe schooljaar
Door het omzetten van de groepen aan het begin van volgend schooljaar is het wijsheid 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.

Herhaling: Vervanging van wisbordjes of balpennen
Uw kind krijgt vanaf groep 3 een eigen wisbordje tot hun beschikking en in de loop van de
jaren ook een balpen (zoals u hiervoor heeft kunnen lezen). Deze materialen blijven op
school maar zijn in beheer van de kinderen zelf. Wisbordjes moeten gewoonlijk van groep 3
t/m groep 8 gebruikt kunnen worden. Wanneer een kind deze beschadigt en niet meer kan
gebruiken dienen zij via school een nieuwe aan te schaffen. In elke les worden de
wisbordjes en balpennen veelvuldig gebruikt, maar ze gaan daaraan niet kapot. Wanneer
een wisbordje of balpen beschadigd of kapot gaat, is dat door oneigenlijk gebruik. We zijn
hier zeer alert op.

Is een wisbordje/balpen beschadigd of kapot, dan moeten kinderen een nieuwe
aanschaffen. We hebben op school één type wisbord en balpen die via school te verkrijgen
zijn. We hanteren (net zoals we voorheen deden met de vulpennen) een vast bedrag om de
wisbordjes te kunnen vervangen, namelijk; €7,00
De balpennen met de juiste handgreep kosten €2,50. Wanneer een balpen op gaat wordt de
pen/vulling vervangen. Dus alleen wanneer de pen kapot is hoeft dit bedrag betaald te
worden.
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Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
Tijdens de halviering van donderdag 14 juli zullen de kinderen van de Roodborstjes, de
Paradijsvogels, de IJsvogels en de Toerako’s, op het podium laten zien wat ze hebben
bedacht om de andere leerlingen en de ouders van de kinderen uit deze groepen te laten
zien. Dit is om 13.30 uur.

We zijn op zoek naar 1 of 2 nieuwe bieb ouders.
Bij ieder thema zoekt de bieb ouder bijpassende boeken in de bibliotheek en zorgt ervoor
dat ze op tijd weer terug zijn.
We bedanken onze huidige bieb ouder van harte voor het leveren van vele mooie en
inspirerende boeken.

Middenbouw
Vorige week hebben we het wenmoment gehad. Fijn dat onze nieuwe collega's (Sara,
Janneke en Sander) er ook waren. We hebben een gezellig kennismakingsmoment gehad.

Er zijn al een aantal briefjes voor de stamgroepdag binnengekomen van ouders die kunnen
rijden en/of meegaan met de excursie. Wilt u donderdag 22 september ook mee, lever dan
het briefje (vorige week mee naar huis gegaan) in bij Vera.

Bovenbouw
De kinderen hebben een brief meegekregen met informatie over het schoolkamp. Vergeet u
het strookje niet in te leveren wanneer u zou kunnen rijden?
De bijdrage voor het kamp is  €50,- per kind. Dit bedrag wordt voor 12 juli verwacht op de
bankrekening van de ouderraad,  IBAN nr: NL44INGB0005958908 o.v.v. “schoolkamp + naam
van uw kind”.
De aankomende weken werken we over het thema vakantie.
Voor een knutselactiviteit in de feestweek zijn we op zoek naar klein, kosteloos materiaal.
Donderdag 14 juli start de schooldag voor de 8ste jaars om 12.45 uur i.v.m. de
uitvoering van de musical.

Agenda

Datum Activiteit

Dinsdag 12 juli 8e jaars zingen de musicalliedjes voor de 1e en 2e jaars

Woensdag 13 juli Musical 8e jaars, kinderen om 18.30 u aanwezig.
De musical start om 19.00 u. Aansluitend aan de
musical is de afscheidsavond.
Alle kinderen mogen maximaal 5 gasten meenemen (dit
ivm het maximaal te hanteren totaal aan gasten)

Donderdag 14 juli 8ste jaars uitslapen - om 12.45 uur op school i.v.m. de
uitvoering van de musical.

13.30-14.30 u Halviering voor de Toerako’s,
Roodborstjes, Paradijsvogels en IJsvogels.
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Maandag 18 juli Start feestweek !

Dinsdag 19 juli Nijmeegse vierdaagse komt door Elden. Alle groepen
gaan ze aanmoedigen bij het grote plein.
Uitkruien achtste jaars.

Woensdag 20 juli Spelletjesdag

Donderdag 21 juli Film en Picknick
Presentatie nieuwe groepen aan ouders

Vrijdag 22 juli Schooljaar afsluiting op het plein met ouders. Alle
kinderen om 12 uur vrij.
Laatste nieuwsbrief schooljaar 2021/2022.

Tot en met maandag 4
september

ZOMERVAKANTIE!!!!

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


