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Beste ouders/verzorgers,

De Kinderboekenweek hebben we deze week afgerond. Wat een fijne weken hebben we
gehad in het thema Gi-Ga-Groen met heel veel leeskilometers die alleen of samen zijn
afgelegd en een heerlijk voorleesontbijt als afsluiting. Hieronder een kleine sfeerimpressie;

In deze nieuwsbrief informeren wij u verder over de volgende onderwerpen;
- Afscheid juf Kim - halviering verplaatst naar 3 november!!!
- Invulling vacature Toekans per 21 november 2022
- Bouw naast de school - parkeren
- Covid-19 gerelateerd; verhoogd waarschuwingsniveau
- Ziekte personeel; stappenplan
- Herhaling: Actie Bruna Kinderboekenweek; Spaar voor boeken voor de schoolbieb!
- Nieuws uit de bouwen
- Bijlage; iXkidz dagen in het iXperium Arnhem en ga mee op digitale ondekkingstocht

Afscheid Juf Kim - Halviering 20 oktober verplaatst naar donderdag 3 november
Donderdag 20 oktober nemen wij afscheid van juf Kim. Zoals jullie weten gaat zij De
Troubadour na ruim 20 jaar verlaten. Donderdag 20 oktober staat dus in het teken van haar
afscheid. In de ochtend zal zij in haar eigen groep afscheid nemen. In de middag (tijdens de
oorspronkelijke halviering) nemen wij als school afscheid van haar en zetten we haar in het
zonnetje.

Jenaplan Basisschool De Troubadour, een school waar je leert samenleven!



Vanaf 14.30 tot 15.00 u nodigen we alle ouders, oud-leerlingen en andere bekenden uit om
nog even gedag te zeggen tegen juf Kim. Ken jij nog iemand die bij juf Kim in de klas heeft
gezeten op De Troubadour of ouders van een oud-leerling, nodig ze gerust uit! Wij zorgen
voor koffie en thee.

Omdat wij het ook belangrijk vinden dat de kinderen die aan de beurt zijn voor de halviering
voldoende tot hun recht komen, hebben we er toch voor gekozen de halviering te
verplaatsen naar donderdag 3 november. Zo kunnen ouders van deze stamgroepen toch
ook aansluiten en is er voldoende tijd voor de stamgroepen om hun optreden/presentaties te
doen.

Invulling vacature Toekans per 21 november 2022
In een tijd waarin het lerarentekort steeds nijpender wordt, zijn wij enorm verheugd te
kunnen melden dat wij een leerkracht hebben gevonden voor de vacature in de Bovenbouw
bij de Toekans.
Carolien Joosten zal per 17 november starten met 2 dagen meedraaien en overdracht in de
bovenbouw en vervolgens op maandag 21 november bij de Toekans beginnen.
Haar werkdagen zullen maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn. Op de dinsdag zal
Desea de Toekans lesgeven.
De 3 weken vanaf de herfstvakantie tot en met de start van Carolien zullen opgevangen
worden door Desea op dinsdag, woensdag en vrijdag en aangevuld met een invalleerkracht
- juf Anja.

Bouw naast de school - parkeren
Zoals u wellicht gemerkt heeft is inmiddels de bouw van het appartementencomplex naast
de school in volle gang. De school wordt middels memo’s geïnformeerd over zaken die voor
overlast kunnen zorgen (zoals geluid of plaatsen van hekken). Deze memo’s hangen bij de
onderbouw ingang op het prikbord.

Inmiddels is er een deel van de ‘rotonde’ bij het onderbouw plein afgezet vanuit
veiligheidsoverwegingen. Bouwverkeer kan op deze wijze veilig op en van het terrein rijden
(ook achteruit). Uit de buurt horen we geluiden dat het parkeren door ouders van de school
nu wel problemen veroorzaakt. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld niet meer met de auto
van hun oprit af omdat auto’s ervoor geparkeerd staan tijdens haal- en brengmomenten. Wij
willen u daarom dringend verzoeken uw auto alleen te parkeren op de daarvoor bestemde
plekken en anders verderop in de wijk.

Covid-19 gerelateerd; verhoogd waarschuwingsniveau
Gisteren heeft de regering het waarschuwingsniveau verhoogd. Dit betekent voor scholen
alleen dat we extra alert moeten zijn op klachten en adviseren bij Covid-19 gerelateerde
klachten te testen (testen zijn nog steeds beschikbaar op school).
Wanneer uw kind door Covid-19 heeft en in quarantaine moet, wilt u dit dan bij uw
ziekmelding aangeven?
In het geval dat uw kind Covid-19 heeft maar niet ziek is, en dus onderwijs kan volgen,
hebben wij 24 uur de tijd nodig om een lespakket klaar te maken en opdrachten in
classroom klaar te zetten. De pakketjes moeten namelijk verzameld worden, klaargelegd en
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opgehaald worden en dat kan niet tijdens lestijd. De dag erna kan er middels Google Meet in
Classroom ingelogd worden en het onderwijs digitaal gevolgd worden.

Ziekte personeel; stappenplan
De tijd van de griep/corona/en andere klachten is er weer helaas. Dat betekent dat we dat
we nu al te maken hebben met meer ziek personeel. Voor u als ouders belangrijk om te
weten hoe wij daar mee omgaan.

Wanneer een stamgroepleerkracht ziek is, kijken we altijd of we dit met intern personeel
zonder groep kunnen opvangen of doen we een beroep op de invalpool van Flores
Onderwijs. Meestal lukt dit, maar niet altijd. In de gevallen dat er geen oplossing is treden de
volgende stappen in werking;

- We vragen parttime stamgroep leerkrachten/personeel extra te werken
- We kijken of we een groep kunnen verdelen (kan alleen bij de middenbouw ivm de

grootte van de groepen)
- De groep kan niet opgevangen worden en moet thuis blijven. Hier communiceren wij

altijd zo spoedig mogelijk over met een spoedbericht via social schools. (Alleen
kinderen met ouders in cruciale beroepen worden - na overleg met directie-
opgevangen in een andere stamgroep)

Mocht de situatie zo zijn dat er vaker geen stamgroepleerkracht en ook geen vervanger
beschikbaar is voor een groep, proberen we het verlies aan leertijd over de stamgroepen te
verspreiden. Dat kan betekenen dat we een andere groep een dag thuis moeten houden. U
mag ervan uitgaan dat wij dit ruim op tijd helder communiceren.

Herhaling: Actie Bruna Kinderboekenweek; Spaar voor boeken voor de schoolbieb!
Elk jaar organiseert Bruna de actie; Spaar boeken voor je schoolbieb! Dit is voor scholen
een manier om de schoolbieb gratis uit te breiden met nieuwe kinderboeken.
Zo werkt het;
Wanneer je als ouder een kinderboek koopt bij de Bruna tijdens de kinderboekenweek, kun
je het kassabonnetje inleveren op school (mag bij de stamgroepleerkracht of bij Sharon)
Wij verzamelen alle bonnetjes tussen 5 en 16 oktober 2022 in een speciale envelop.
20% van het opgetelde bedrag van de bonnen is het bedrag wat wij als school mogen
uitgeven in de Bruna aan nieuwe boeken voor de schoolbieb.

Wij zouden enorm blij zijn met
bonnetjes die we kunnen
gebruiken om de schoolbieb
verder uit te breiden!  Hoe meer
leuke boeken er zijn, hoe groter de
motivatie is om te lezen en hoe
meer leeskilometers er gemaakt worden.

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
De onderbouw werkt aan het thema Gi-ga-groen in huis.
We zijn nog op zoek naar stekjes, plantjes en potjes om de stekjes in te doen.
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We hebben afgelopen weken graslelie stekjes in glazen potjes gezet, binnen een week
waren er al wortels te zien en hebben we de stekjes in potjes gedaan. Ze staan nu op de
vensterbank in het licht en de warmte. Water en aandacht krijgen ze van de kinderen.

Na de herfstvakantie werken we aan het thema van gi-ga-groen naar hi-ha-herfst.
We heten Logan en Emilio van harte welkom bij de Kolibries.

Middenbouw
De middenbouw werkt aan het thema: Gi-ga-groen. Na de herfstvakantie starten we met het
thema Water.

Na de herfstvakantie krijgen de 4e en 5e jaars een huiswerkblad voor rekenen mee naar
huis. Dit blad krijgen de kinderen elke maandag mee naar huis en moet op vrijdag weer
ingeleverd worden op school. Dit doen we om het automatiseren extra te oefenen.

Let op: Vrijdag 21 oktober is groep 1 t/m 4 vrij. Alle 5e jaars moeten deze dag om 8.15 uur
op school zijn ivm de gym. Juf Judith geeft die ochtend les aan groep 5.

Bovenbouw
In de bovenbouw is de groep van Kim druk bezig met haar afscheid voor te bereiden.

Vrijdag 21 oktober staat er in de ochtend een andere juf voor de groep (Sanne en Desea).
Dit zijn ochtenden waarop de leerkrachten werkdrukvermindering hebben. Zij besteden deze
ochtenden aan voorbereidend werk, administratie en overleg. Dit geldt ook voor de
leerkrachten van de Middenbouw.

Agenda

Datum Activiteit

Donderdag 20 oktober Afscheid Kim

Vrijdag 21 oktober Groep 1 t/m 4 is vrij

23 t/m 31 oktober 2022 HERFSTVAKANTIE

Maandag 31 oktober Kinderen vrij ivm Studiedag

Donderdag 3 november Halviering 1; Toerako’s, Flamingo’s, Ara’s
en IJsvogels

Donderdag 3 november Volgende nieuwsbrief
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iXkidz
iXkidz Arnhem

Woensdag 19 oktober 2022
Zaterdag 19 november 2022
Zaterdag 21 januari 2023
Zaterdag 25 maart 2023
Woensdag 19 april 2023
Woensdag 21 juni 2023

Kom ook naar de iXkidz dagen in het iXperium Arnhem en ga mee op
digitale ontdekkingstocht! Ontdek de gaafste en nieuwste gadgets in het

iXperium, ervaar een andere wereld met VR, maak je eigen muziek in onze
studio of kom bouwen en programmeren met LEGO Spike en Mindstorms.

Woensdag 19 oktober, 19 april en 21 juni ben je welkom tussen 13.30
en 16.30 uur. Op zaterdag 19 november, 21 januari en 25 maart kun je

tussen 10.00 tot 14.00 uur aan de slag in het iXperium Arnhem. De
iXkidzdagen zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 8.

Meld je voor één (of meer) van de dagen aan via
Arnhem@ixperium.nl onder vermelding van jouw naam en leeftijd.

Ook is het belangrijk te vermelden op welke datum je wilt komen, op
welke school je zit en in welke groep.

De iXkidz dagen zijn gratis maar we hebben per datum plek voor 50
kinderen, dus meld je snel aan want vol is vol. Tijdens de iXkidz dagen

zorgen we voor limonade en iets lekkers! Natuurlijk zijn de mensen die jou
brengen naar het iXperium ook van harte welkom.

Heb je vragen of opmerkingen mail ons dan op
Arnhem@ixperium.nl.

iXperium Arnhem
Ruitenberglaan 27 (HAN Pabo gebouw)
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