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Beste ouders/verzorgers,

Wij hopen dat jullie allemaal hebben genoten van de zomervakantie en dat alle kinderen
weer zin hebben om maandag aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

Deze week zijn we gestart met het opruimen en inrichten van de lokalen en de andere
ruimtes.
De school is er weer klaar voor om jullie allemaal te ontvangen en wij hebben er enorm veel
zin in!

Toch is er helaas ook een bericht dat voor de Troubadour zeer spijtig is; Kim gaat ons
verlaten. Na 21 jaar op De Troubadour neemt zij per 1 november afscheid en zal zij gaan
werken als docent binnen de gesloten jeugdzorg. Een hele stoere stap!
Wij zullen de vacature gaan opstellen, zodat we op korte termijn haar opvolger bekend
kunnen maken en kunnen zorgen voor een goede overdracht.
Natuurlijk zorgen wij voor een fijn afscheid als juf van De Troubadour, maar gelukkig zullen
wij haar na 1 november nog geregeld zien als moeder van Charlot.

In deze eerste nieuwsbrief informeren wij u verder over;
- Studieochtenden deze week
- Schoolfotograaf komende donderdag 8 september
- Materialen voor de onderbouw
- Telefoons, smartwatches, whatsapp
- Algemene ouderavond - Informatiemarkt
- Nieuws uit de bouwen

Studieochtenden deze week
We zijn deze week niet alleen maar bezig geweest met het opruimen en inrichten van de
school. Ook hebben we de eerste studieochtenden gehad en we delen graag kort waar we
mee bezig zijn.

Als team starten we dit schooljaar met een aantal nieuwe methodes. We willen dit zo
effectief mogelijk implementeren en goed zicht hebben op de effecten hiervan bij de
kinderen. Om die reden gaan we dit schooljaar in de verschillende leerteams aan de slag
met Lesson Study.
Dit is een planmatige wijze om praktijkgericht onderzoek te doen in de groepen.
Stamgroepleerkrachten bereiden samen lessen voor, observeren bij elkaar de effecten
hiervan op het leren bij kinderen en evalueren/reflecteren hierop om de les te verbeteren.
Stamgroepleerkrachten gaan dus regelmatig bij elkaar in de stamgroepen kijken.
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In de onderbouw hebben we een start gemaakt met de rijke
speelleeromgeving.
Kinderen in de onderbouw leren het meest en het best vanuit
begeleid spel in een rijke speelleeromgeving. De begeleiding van de
stamgroepleerkracht is hierbij essentieel, maar dus ook de inrichting
van het lokaal en de hoeken. Met name de huishoek hebben we
onder een vergrootglas gelegd en hiermee gaan we de komende
weken aan de slag.

In de middenbouw en bovenbouw zijn we tijdens de
studieochtend gestart met de begeleiding ten aanzien van
de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior. De opzet,
materialen, differentiatie, digitale leeromgeving van deze
methode.

Schoolfotograaf komende donderdag 8 september
Komende donderdag, 8 september, komt de schoolfotograaf!!
Alle leerlingen worden tijdens schooltijd op de foto gezet en er worden ook foto's gemaakt
met broertjes en zusjes. Na schooltijd is het mogelijk om met broertjes/zusjes foto's te
maken van kinderen die (nog) niet op De Troubadour zitten.

Materialen voor de onderbouw
Om de huishoeken in de onderbouw te verrijken gaan we steeds meer met 'echt' materiaal
werken. We zijn daarom op zoek naar een aantal materialen die wellicht bij ouders thuis
werkloos in de kast of op zolder staan. We zijn op zoek naar de volgende spullen;
Oude Koffiezetapparaat, waterkoker, kruimeldief, telefoon, oventje of magnetron
Grote maat kinderkleding, vanaf maat 122 ongeveer waarmee de kinderen een rol kunnen
spelen, dus geen verkleedkleding. Ook schoenen, tassen, stropdas, sjaals, hoeden en
petten.
Keukenmaterialen: echte borden, bekers, kopjes, bestek, dus geen plastic.
Weegschaal, bakblik, beslagkom, pollepel, schort, ovenwanten, pannen, onderzetters,
eierdopjes, glazen.
Lamp (staand of hang), brievenbus, bel, klok.
Lekkere stoel, liefst wel kleuter formaat.
En alles waarvan je bedenken kan dat de kleuters zich in hun rol kunnen verplaatsen.

Telefoons, smartwatches, whatsapp
Graag willen we het gebruik van telefoons en smartwatches even extra onder de aandacht
brengen.
Op school hebben wij de afspraak dat mobiele telefoons aan het begin van de dag
verzameld worden in een bak en uit staan gedurende de dag.
We merken dat er steeds meer smartwatches komen, ook in de middenbouw (het gaat dan
om horloges waarmee ook gebeld kan worden of berichten verstuurd en ontvangen kunnen
worden). Ook deze dienen aan het begin van de dag in de bak gelegd te worden.
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Hiermee voorkomen we dat lessen onbedoeld verstoord worden.

Tenslotte, vanuit de corona periode zijn er ouders die mogelijk het privé telefoonnummer nog
hebben van de stamgroepleerkrachten om kort te kunnen appen met vragen. Wij willen
nogmaals aangeven dat het appen met de stamgroepleerkracht niet wenselijk is. Berichten
aan de stamgroepleerkracht kunnen altijd via Social Schools. Het is belangrijk dat de privé
telefoongegevens van stamgroepleerkrachten niet meer gebruikt worden.

Algemene ouderavond - Informatiemarkt 20 september 2022
20 september om 20.00 u ontvangen wij u graag weer op de algemene ouderavond. We
zullen de algemene ouderavond iets anders invullen dan u wellicht van ons gewend bent.
We willen u graag informeren over alle ontwikkelingen in de school en de nieuwe methodes.
Ook willen wij u graag kennis te laten maken met de nieuwe collega's, de MR en de AC.
Om die reden organiseren we dit jaar, na een kort gezamenlijk deel, een informatiemarkt. In
de school zullen diverse stands zijn waar u langs kunt lopen om informatie over deze
verschillende thema´s te krijgen. Per stamgroep/leerjaar ontvangt u een informatiebrief voor
de specifieke zaken van deze groep.
Om 19.15 u vragen wij de ouders van groep 8 graag voor een informatiemoment over het
laatste jaar op De Troubadour. Rachel en Kim zullen dan informatie verstrekken over alle
groep 8 specifieke zaken zoals de musical en het afscheid, maar ook verwijzing naar het
VO.

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
We starten met het thema: " Hoera,we gaan weer
naar school".

We heten bij de Kolibries Vinn, Mayson, Logan,
Jesaja en Marlies van harte welkom
Bij de Toerako's heten wij Benjamin, Charlotte,
Daan, Ayse en Adem van harte welkom.

Onze stamgroepdag is op 21 september. We gaan
dan met de kinderen naar de speeltuin in Dieren. U
krijgt hierover maandag 5 september een aparte
brief waarmee u zich kunt opgeven om te rijden.

De lokalen zien er weer als nieuw uit en we kijken
er naar uit om alle kinderen maandag weer te zien!

Middenbouw
Wij heten in de middenbouw Merijn, Zoë, Nora en
Noël van harte welkom.

Vrijdag 9 september starten de gymlessen.

Donderdag 22 september gaat de middenbouw op
stamgroepdag. We hebben voldoende ouderhulp!
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Bovenbouw
Wij heten in de bovenbouw de 6e jaars en daarnaast
Veere, Emmy, Douwe, Rex en Ties van harte
welkom.

Op 12 september starten wij met themagericht
zwemonderwijs bij Sportcomplex Valkenhuizen.

Vrijdag 9 september starten de gymlessen. Wij
verwachten dat alle kinderen goede schoenen aan
hebben en een handdoek meenemen, zodat er na de
gymles gedoucht kan worden.

Voor de Toekans zijn we nog op zoek naar een biebouder. Mocht u meer informatie willen of
zich willen aanmelden, kan dit bij Kim.

Wij zijn blij met de vele aanmeldingen die wij hebben gekregen om alle kinderen naar onze
kamplocatie te brengen. U krijgt tzt bericht als u moet rijden. Echter komen wij nog veel
plekken te kort om alle kinderen weer op school te krijgen. Mocht u woensdag 29 september
kunnen dan horen wij dat graag.

Agenda

Datum Activiteit

Maandag 5 september Start schooljaar 2022-2023

Donderdag 8 september Schoolfotograaf

Vrijdag 9 september Eerste gymles van vakleerkracht juf Maud voor
MB/BB

Maandag 12 september MR vergadering

Donderdag 15 september Volgende nieuwsbrief

Woensdag 21 september Stamgroepdag onderbouw

Donderdag 22 september Stamgroepdag middenbouw

26 t/m 28 september Kamp bovenbouw
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