
DE TROUBADOUR ELDEN 

Locatie ABC 2020 - 2021 

Beste ouders, 

Naast de schoolgids, te vinden op de website: www. troubadour-elden.nl,  

vindt u in dit boekje informatie van de Troubadour Elden. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Troubadour Elden.  

 



A 
Activiteitencommissie   

In samenwerking met het team zorgt de activiteitencommissie er voor dat de activiteiten 

gedurende een schooljaar goed verlopen. U kunt  hierbij denken aan Sinterklaasviering, 

Kerstviering, Feestweek etc.  

 

C 
Continurooster 

We hebben een continurooster. ( zie schooltijden). 

De kinderen eten tussen de middag op school en spelen daarna samen 

buiten. 

We werken met een klein team. Elke leerkracht heeft recht op 30 

minuten pauze op een dag met  schooltijden  8.30 uur - 14.30 uur. Mede door assistentie 

van Tussen Thuis kunnen we dit realiseren. 

Medewerkers van Tussen Thuis assisteren een groepsleerkracht  tijdens het buitenspelen Zij 

zijn professioneel opgeleide pedagogische medewerkers en  bekend bij de kinderen  

Tussen Thuis vraagt hiervoor een bijdrage op schooljaarbasis.  

Deze (vrijwillige) bijdrage  per schooljaar is € 55,- per kind. 

We rekenen hierbij de maanden september t/m juni.  

U kunt het bedrag overmaken naar: 

NL22RABO0146545222 t.n.v. Tussen Thuis BSO o.v.v. naam kind en school.  

Ouders van wie het kind gedurende het schooljaar is ingestroomd kunnen de resterende 

maanden van het schooljaar betalen. 

Voorbeeld: uw kind is per januari 2017 op school gekomen, dan betaalt u de maanden 

januari t/m juni = € 30,- 

 

Cito Eindtoets Basisonderwijs 

De Citotoets voor de 8e jaars is dit schooljaar op: 20, 21 en 22 april 2021. 

 

D 

 

E  
Email adressen team:  



  

Math Smeets (directeur) math.smeets@floresonderwijs.nl 

Ellen de Ronde (intern begeleider) ellen.deronde@floresonderwijs.nl 

Ellen van Wesemael(middenbouw) ellen.vanwesemael@floresonderwijs.nl 
Caroline Kamerling (onderbouw) caroline.kamerling@floresonderwijs.nl 
Yvonne Slump (onderbouw) yvonne.slump@floresonderwijs.nl 
Vera Berends (middenbouw) vera.berends@floresonderwijs.nl 
Janneke Heikens (middenbouw janneke.heikens@floresonderwijs.nl 
Rachel De Hair (bovenbouw) rachel.dehair@floresonderwijs.nl 
Kim van Zeben (bovenbouw) kim.vanzeben@floresonderwijs.nl 
Amber Adegeest (ondersteuning) amber.adegeest@floresonderwijs.nl 
Bonny Muller (administratie) bonny.muller@floresonderwijs.nl 

F 

Feestweek  
De laatste week van het schooljaar is de feestweek. Deze week heeft altijd een bijzonder 
thema. Hiermee sluiten we het schooljaar af. 
  
Fruitkring 
Elke ochtend is er een fruitkring. De kinderen nemen hiervoor fruit (of iets anders gezonds) 
en drinken mee.  
 
 
Fietsen 
Kinderen die op de fiets komen, stappen af bij het hek en zetten hun fiets in de daarvoor 
bestemde fietsplekken. Op het plein wordt niet gefietst. Ouders die op de fiets komen:  
zet uw fiets niet bij de doorgang van het hek. Bij calamiteiten moet de doorgang vrij zijn  
voor hulpdiensten. 

G 
 
Groepsleerkrachten 
Op onze Jenaplanschool heten de leerkrachten groepsleerkrachten. De kinderen spreken de 
groepsleerkrachten aan met juf of meester. Voor schooltijd ontvangen de 
groepsleerkrachten de kinderen bij de deur van het lokaal. U kunt dan korte mededelingen 
aan de groepsleerkracht doorgeven.  
Wilt u ergens over praten, maak dan een afspraak.  
 
Gymmen 

De onderbouw gymt in de kleutergymzaal, dit is niet op een vaste dag. 

Onderbouw kinderen hebben alleen gymschoenen nodig: met klittenband of elastiek, dus 

geen veters. De gymschoenen (voorzien van naam) hangen in een tas (met naam)aan de 

kapstok. 

Middenbouw en bovenbouw gymmen in de sporthal Elderveld. Na het gymmen gaan alle 

bovenbouwkinderen douchen. Een handdoek, sportkleding en stevige zaalschoenen zijn 
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verplicht, dit in verband met de hygiëne en veiligheid. De schoenen mogen geen zwarte zool 

hebben en niet afgeven. 

De middenbouw gymt op vrijdagochtend. De bovenbouw gymt op woensdagochtend.  

 

H 

Hoofdluiscontrole. 

Na een vakantie of vrije dagen controleren we de kinderen op hoofdluis. 

Het is echter de verantwoordelijkheid van ouders dat hun kind hoofluisvrij is en blijft. 

Bij de bestrijding van hoofdluis ligt alle nadruk op het hoofd en (goed) kammen! 

Kijk hiervoor op de site van de JeugdGezondheidsZorgMiddenGelderland: 

www.vggm.nl/hoofdluis. Controleer dus uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis om 

besmetting tegen te gaan! 

 
Halviering 

Bij een halviering bent u van harte welkom. De data worden aangekondigd in de nieuwsbrief 

van de school. 

Tijdens een halviering laten kinderen uit 3 stamgroepen iets zien (toneel, zang, dans etc.) 

rondom een thema waar ze in de stamgroep mee bezig zijn. 

 

Hek 

Wilt u het hek sluiten als u het schoolplein verlaat? 

I 
Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor ouders. De datum wordt 

nog bekend gemaakt. 

J 
Jaarkalender 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt  u de jaarkalender met de jaarplanning van het 

schooljaar. U kunt de jaarplanning aanvullen met informatie uit de nieuwsbrief. 

Jantje Beton en Jeugdland  

De bovenbouw doet mee aan de verkoop van Jantje Betonloten en Jeugdlandloten. 

Jeugdlandloten worden elk schooljaar verkocht. 

De opbrengst komt ten goede aan goede doelen voor kinderen. 

K 
Kamp 

Aan het begin van het schooljaar gaat de bovenbouw 3 dagen op kamp in Otterlo. 

http://www.vggm.nl/hoofdluis


Het kamp wordt aan het begin van het schooljaar gehouden om elkaar (beter) te leren 

kennen en de groepsvorming te bevorderen. Wij vragen hiervoor een aparte bijdrage. 

 
Kerstviering 

Voor de kerstviering hanteren we een cyclus:  

Een kerstviering in de groep (voor groepsleerkrachten en kinderen), Een kerstviering in de 

kerk of een kerstrondgang (we maken de reis naar Bethlehem langs taferelen in de wijk) 

 

 

L 
 

 

Lunchpauze 

De kinderen lunchen in hun stamgroep met de groepsleerkracht. Geef uw kind een gezonde 

lunch  en drinken mee, afgestemd op de behoefte van uw kind. 

In de onderbouw is het voor de kinderen overzichtelijker als het eten en drinken voor de 

fruitpauze apart van de lunch in de tas zit.  

 

M 
Maandopening 

Tijdens een maandopening komen kinderen en groepsleerkrachten bij elkaar in de hal.  

Voor de kinderen die in die maand jarig zijn wordt gezongen. 

 

Mobiele telefoon 

Kinderen die een mobiele telefoon meenemen naar school geven hun telefoon aan de 

groepsleerkracht.  We willen niet dat de kinderen onder schooltijd (dus ook niet in de 

pauzes) hun mobiele telefoon gebruiken. Dit ter voorkoming van ongewenst 

berichtenverkeer, het maken van ongewenste foto’s en filmpjes. 

De school is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of diefstal van een mobiele telefoon. 

 

Heeft u een dringende mededeling voor uw kind dan kunt u de school bellen: 026-3814623 

 

Musical 8e jaars 

Aan het eind van het schooljaar is  de afscheidsmusical van de 8e jaars. Onder schooltijd voor 

de kinderen en ’s avonds voor de ouders. Datum staat vermeld in de jaarkalender.  



 

N 
Nationaal schoolontbijt 

Elk schooljaar geven we ons op voor het nationaal schoolontbijt. Zo brengen we onder de 

aandacht dat een goed ontbijt broodnodig is! 

 

Nieuwsbrief 

Ongeveer 1 x per 14 dagen krijgt u de nieuwsbrief digitaal via Social Schools 

 

O 
Open ochtend 

De open ochtend is bedoeld voor ouders die een basisschool zoeken voor hun kind. 

2x per schooljaar hebben de Troubadour, St. Jozefschool en BSO Tussen Thuis een 

gezamenlijke open ochtend: ‘Aan de RijkswegWest zit je best!’ De data en tijden staan 

vermeld in de jaarkalender. 

 

Ouderavonden 

Tijdens de ouderavonden zijn er 10 minuten gesprekken. 

Data staan vermeld in de jaarkalender. 

U kunt zich digitaal aanmelden voor een 10 minutengesprek, zie hiervoor de informatie in de 

nieuwsbrief. 

 

Ouderbijdrage 

Het hele jaar door organiseert de school activiteiten voor uw kinderen, zoals Sinterklaas, 

Pasen, de stamgroepdagen en de feestweek. Om dit mogelijk te maken, vragen wij van u een 

ouderbijdrage. De ouderbijdrage per kind voor het schooljaar 2020 - 2021  bedraagt: € 40,-- 

 

Ouderparticipatie  

Op onze school is het een goede gewoonte dat veel ouders een helpende hand bieden. 

De  inzet van u is nodig en wordt zeer gewaardeerd.  

Aan het begin van het schooljaar kunt u de ouderparticipatielijst invullen en zo aangeven 

met welke activiteiten u wilt meehelpen. 

 

Overgangsviering 

In de feestweek (laatste schoolweek) is er een overgangsviering. De kinderen die naar de 

middenbouw of bovenbouw gaan worden op een feestelijke manier over gezet. Ouders zijn 

hierbij van harte welkom! 



P 
Paasviering 

De paasviering is dit schooljaar op donderdag 1 april 2021. 

  

Palmpasenoptocht 

De donderdag voor Palmzondag houden we met de kinderen een palmpasenoptocht  

door de wijk. Dit schooljaar is de Palmpasen optocht op donderdag 22 maart  2021 vanaf 

13.45 uur. 

 

Parkeren 

Wanneer u uw kind(eren) met de auto naar school brengt of van school ophaalt: parkeer uw 

auto op de Brink of in de daarvoor bestemde parkeervakken aan de Rijksweg-West.  

Op deze manier ontstaan er geen onveilige verkeerssituaties. 

Ook de ingang vanuit de Tuin van Elden wordt, vooral door de kleuters veel gebruikt Houdt u 

rekening met parkeeroverlast voor de bewoners en de maximale snelheid van 15 km per 

uur. Samen houden we het veilig. 

 

S 

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur.  
Woensdag: 8.30 uur – 12.15 uur. De 1e jaars zijn op vrijdag vrij.  

 

De 2e t/m 4e jaars gaan op vrijdag naar school van 8.30 uur – 12.00 uur. 

Om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen.  

We willen op tijd beginnen: 

Zorg ervoor dat uw kind dan in de groep is.  

 

Social schools 

Nieuwsbrieven etc. worden digitaal verstuurd via Social Schools. U moet hiervoor een 

account hebben.  

Geen account? Of een ander email adres? Stuur een mailtje naar de administratief 

medewerkster bonny.mulder@floresonderwijs.nl , onder vermelding van de naam van uw 

kind en in welke stamgroep hij/zij zit. 
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Schoolzwemmen 

De bovenbouw heeft schoolzwemmen. Dit schooljaar is er 6 weken themagericht zwemmen 

in zwembad Valkenhuizen voor de bovenbouwgroepen.  

 

Schoonmaakavonden. 

Naast de reguliere schoonmaak door schoonmaakbedrijf Nederrijn zijn er 

schoonmaakavonden waarbij we hulp vragen van ouders. Op deze manier proberen we de 

school schoon te houden. U wordt per gezin 1x per schooljaar ingedeeld. De data van de 

schoonmaakavonden komen in de jaarkalender. U krijgt een overzicht wanneer uw hulp 

gevraagd wordt. 

 

Sinterklaasviering 

Op vrijdag 4 december 2021 vieren we Sinterklaas.  

Sinterklaas brengt in de stamgroepen een bezoekje. 

 

Stamgroepen 

Op onze Jenaplanschool spreken we van stamgroepen. Op onze locatie zijn dat:  

onderbouwstamgroep ( 1e/2e jaars), middenbouwstamgroep (3e/4e/5e jaars). 

 

Stamgroepdag 

Aan het begin van het schooljaar gaan de onderbouw- en de middenbouwgroepen op 

stamgroepdag. De stamgroepdag  wordt aan het begin van het schooljaar gehouden om 

elkaar (beter) te leren kennen en de groepsvorming te bevorderen. 

 

Schone kleding 

Alle kleuters moeten een extra setje schone kleding in hun tas aan de kapstok hebben. Er is 

op school geen reserve kleding. In geval van een ongelukje kan uw kind zijn/haar eigen 

kleding aan. 

T 
Telefoonnummer school 

Het telefoonnummer van school is: 026 - 3814623 

 

Tussenthuis 

Tussenthuis is de organisatie die naschoolse opvang regelt. U kunt contact opnemen met 



Janet Viejou via info@tussenthuis.nl of 06- 21865757 

 

Trakteren verjaardagen 

Als uw kind jarig is mag het trakteren. Het is een goede gewoonte om uw kind(eren) iets 

gezonds te laten trakteren. In de stamgroep van uw kind kunnen kinderen zitten die ergens 

allergisch voor zijn: neem hierover contact op met de groepsleerkracht. 

V 
Verkeersexamen 

De 7e jaars hebben in april het schriftelijk verkeersexamen. 

 

Verlof aanvragen 

Wanneer u verlof aan wil vragen voor uw kind moet u hiervoor een verlofformulier invullen. 

De directeur beslist of de aanvraag wordt gehonoreerd. 

 

Vervanging groepsleerkrachten bij ziekte of verlof 

Bij ziekte of verlof van een groepsleerkracht komt er vervanging. . De vervanger wordt 

begeleid door de collega van dezelfde bouw en door de directeur. Wanneer een 

groepsleerkracht langere tijd ziek is wordt er naar gestreefd dezelfde vervanger te laten 

vervangen. 

 

Vieringen 

We kennen de volgende vieringen: maandopening, halviering en vieringen met een 

bijzonder karakter (zoals Sinterklaasviering, Kerstviering, Paasviering en Overgangsviering).  

De vieringen staan vermeld op de jaarkalender. 

 

W 
Werving nieuwe leerlingen 

Nieuwe leerlingen zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de school. Naamsbekendheid 

van De Troubadour gaat daaraan vooraf. Mond tot mond reclame door ouders van onze 

school werkt natuurlijk ook goed. Kent u dus ouders die een basisschool zoeken voor hun 

kind: Maak reclame voor onze school! 

 

Z 
Ziekmelding leerlingen 

Uw kind is ziek, uw kind kan om een andere reden niet naar school of uw kind komt later:  
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meldt dit voor schooltijd.(026-3814623 Is uw kind afwezig zonder bericht dan bellen we u op 

om navraag te doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Troubadour Elden. 


