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Beste ouders/verzorgers,

Op dit moment vinden de laatste leerlingvolgsysteem toetsen (Citotoetsen in de midden- en
bovenbouw) en signaleringen (onderbouw) plaats. Binnenkort krijgen de kinderen namelijk
hun rapporten mee naar huis.
Natuurlijk werken we daarnaast ook nog aan de verschillende thema’s. De onderbouw heeft
als thema Kleding ‘Past het…?’ en heeft prachtig ingerichte hoeken, zoals een kledingwinkel
en een huishoek met wasmachine. De middenbouw heeft gewerkt aan het thema Winter en
heeft prachtige werkjes gemaakt die  in de gang ook te bewonderen zijn, zij beginnen
volgende week aan het thema Prehistorie. Tenslotte werkt de bovenbouw aan het thema
Middeleeuwen en hebben zij onder andere kastelen en burchten getekend met
Oost-Indische inkt en kroontjespennen. Ook deze zijn in de gang van de bovenbouw te
bewonderen.
Na de voorjaarsvakantie vinden de oudergesprekken plaats. Binnenkort versturen wij de
uitnodigingen om in te schrijven.

In deze nieuwsbrief informeren wij u verder ook over de volgende onderwerpen;
- Vitesse Goals bij de Troubadour!
- URGENT!!! Oproep nieuw MR-lid (herhaling)
- Carnavalsmiddag donderdag 16 februari
- Nieuws uit de bouwen
- rondje Nederland
- halvieringen

Vitesse Goals bij de Troubadour!
Vanaf maandag 6 maart zal het project Vitesse
GOALS plaatsvinden in de middenbouw en
bovenbouw van de Troubadour.

Het 12 weken durende initiatief vanuit ‘Vitesse
Betrokken’ richt zich op een gezonde leefstijl bij
kinderen en omvat verschillende facetten. Zo wordt er
tijdens de pauzes van de kinderen pauzesport
aangeboden, krijgen de kinderen theorielessen over
gezonde voeding, bewegen en ontspannen en wordt
er na schooltijd extra sport aangeboden (hier kunt u
binnenkort kinderen voor aanmelden en dus
facultatief. Er is een maximum van 25 kinderen per
bouw. Wanneer er meer kinderen worden aangemeld
zal er een loting plaatsvinden).
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Vitesse GOALS wordt inmiddels al een aantal jaren uitgevoerd op diverse scholen in
Arnhem en omgeving. Het uiteindelijke doel is om kinderen bewust te maken van een
gezonde leefstijl en ze meer in beweging te krijgen. ‘Vitesse Betrokken’ gebruikt hierbij
professionele coaches en spelers van Vitesse als rolmodel voor de kinderen.

Meer informatie en tijden over Vitesse GOALS bij de
Troubadour volgen snel.

Wie komt onze MR versterken?

Oproep nieuw MR-lid

Beste ouders,

Voor Robert van der Hidde eindigt dit schooljaar zijn
termijn binnen de MR.
Wij, als MR, zijn op zoek naar een nieuw MR lid.

Bent u een enthousiaste ouder en wilt u actief meedenken
over schoolzaken, begroting, formatie en onderwijskundige verbeteringen?
Dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden als nieuwe oudergeleding van de
MR Troubadour. 
Indien er meer kandidaten zijn, zullen er verkiezingen worden gehouden.
Voor vragen kunt u zich ook richten tot MR leden. Dit zijn: Robert van der Hidde, Gea
Zandstra, Rachel De Hair en Vera Berends.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar vera.berends@floresonderwijs.nl

Met vriendelijke groeten,
De MR

Carnavalsmiddag donderdag 16 februari
Donderdag 16 februari vieren we op school een
Carnavalsmiddag. Deze dag mogen de kinderen verkleed op
school komen. Denk aan: doe raar met je haar, zet een leuke of
gekke hoed op, kom geschminkt of kom lekker als jezelf. Alles
mag en alles is goed!
In de middag hossen we samen in de hal en gaan daarna
groepsdoorbroken spelletjes doen. Kinderen mogen
gezelschapsspelletjes meenemen.

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
Wij werken over het thema “past het?”
We zijn op zoek naar de volgende materialen: klein wasrek, slacentrifuge (2x) (reis)
strijkbout zonder snoer, doosjes, oude cd’s, dopjes, wasknijpers, kurken enz.

Welkom Yuna, fijn dat je bij ons op school bent gekomen.

Wilt u het schoolverslag van uw kind weer inleveren bij de leerkracht?
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Middenbouw
Komende weken werken wij aan het thema: Pre-historie.

Wilt u het schoolverslag van uw kind weer inleveren bij de leerkracht?

Bovenbouw
Denkt u aan de Inschrijving voor het schoolvoetbal! (Dit kan nog tot maandag!)

Na de voorjaarsvakantie zijn de adviesgesprekken voor de 8ste jaars, deze zijn op dinsdag
28 februari. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van ons.

Wilt u eraan denken om de schoolverslagen weer in te leveren bij de leerkracht.

Agenda

Datum Activiteit

dinsdag 14 februari
14.00-14.30 u

Halviering Ara’s en Toekans

donderdag 16 februari Rapporten mee en volgende nieuwsbrief

donderdagmiddag 16 februari Carnavalsmiddag ‘Hossen en spelletjes door
de school’

Vrijdag 17 februari Groep 1 t/m 4 vrij

Zaterdag 18 februari t/m zondag 26
februari

VOORJAARSVAKANTIE

Maandag 27 februari start derde onderbouw groep (instroomgroep)
De Roodborstjes met juf Belinda

Deze week oudergesprekken en
adviesgesprekken groep 8.
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Rondje Nederland

Nieuwe indeling halvieringen
Halviering
Kinderen 11.30-12.00 u
ouders 14.00-14.30 u

Stamgroepen

di 14 Februari 2023 Ara’s, Toekans
do 23 maart 2023 IJsvogels, Toerako’s
di 18 april 2023 Kolibries, Flamingo’s
13 juni 2023 Paradijsvogels, Toekans, event. instroomgroep
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