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Beste ouders/verzorgers,

Het jaar 2023 is van start gegaan! De kinderen zijn weer in het normale ritme van school.
Fijn! Komende week starten de kinderen in de midden- en bovenbouw met de LOVS
toetsen. Op dit moment wordt de instroomgroep voorbereid om te kunnen starten na de
voorjaarsvakantie. Hiervoor is onze nieuwe collega, Belinda Arntz al druk bezig. Zij werkt tot
de voorjaarsvakantie op donderdag en vrijdag en is ook al voorgesteld aan de kinderen
tijdens de maandopening van afgelopen donderdag. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u
voor.

In deze nieuwsbrief informeren wij u verder ook over de volgende onderwerpen;
- Instroomgroep gaat maandag 27 februari van start
- Oproep om op tijd te komen in de ochtend
- Gymtijden
- Eerste halviering met nieuwe opzet
- Ondersteuning
- Oproep nieuw MR-lid (herhaling)
- Nieuws uit de bouwen
- rondje Nederland
- halvieringen

Belinda Arntz stelt zich voor
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Belinda Arntz, ik ben 56
jaar en woon met veel plezier in Arnhem. Mijn hart ligt in het
kleuteronderwijs. Destijds ben ik afgestudeerd op de KLOS (
Kleuterleiders opleidingsschool ).Naast mijn werk vind ik yoga
heerlijk om te doen maar ook fietsen in de natuur ( en dan vooral
met mooi weer ) of tuinieren maar ook lekker op een terras zitten
met een drankje..

Ik heb er erg veel zin in, om na de voorjaarsvakantie te starten met
de instroomgroep “De Roodborstjes “ op de Troubadour in Elden.

Instroomgroep gaat maandag 27 februari van start
De instroomgroep start op maandag na de voorjaarsvakantie en komt voort uit
leerlingengroei. In ieder geval alle kinderen die in februari of later in dit schooljaar 4 jaar
worden, starten bij Belinda in de instroomgroep. Aan het einde van dit schooljaar komt dit uit
op minimaal 20 kinderen.
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Mocht u nog broertjes en zusjes willen aanmelden vragen wij dat te doen uiterlijk wanneer zij
3 jaar zijn geworden. Zo kunnen we beter inschatten hoeveel kinderen er instromen en met
hoeveel stamgroepen onderbouw er rekening gehouden moet worden. Heeft u dit nog niet
gedaan vragen wij u om middels het aanmeldformulier (ook te vinden op de website onder
downloads) kinderen aan te melden.

Op tijd komen in de ochtend
We merken dat er met grote regelmaat kinderen te laat komen. Dat geldt voor alle bouwen.
De les begint stipt om 8.30 uur. Kinderen mogen vanaf 8.20 uur de klas in. Het is erg
vervelend wanneer de les onderbroken wordt door kinderen die te laat binnen komen. Dat
gaat ten koste van de hele stamgroep. Er gaat daardoor lestijd verloren.

In de onderbouw is de inloop ook van 8.20-8.30 uur. We vragen ouders daarom ook om in
die tijd de kinderen te brengen en om 8.30 uur afscheid te nemen en ook echt weer te gaan.
Hoewel de kinderen in de onderbouw dan nog met werkjes van de inloop doorgaan, is deze
tijd ook al werktijd en geen inloop meer. De rust vanaf 8.30 in het lokaal (zonder ouders),
helpt kinderen om de overgang van thuis naar school te maken. Als ouders langer blijven,
zorgt ook dit voor onrust en voor sommige kinderen ook voor meer moeite bij het afscheid
nemen.

Gymtijden
Doordat we dit schooljaar met een vakleerkracht werken, gymmen de middenbouw en
bovenbouw daarom op 1 dag.
We merken dat dit, in combinatie met het noodzakelijke busvervoer, ervoor zorgt dat we niet
altijd exact de schooltijden kunnen aanhouden.
De Flamingo’s gaan daarom al om 8.20 u (om 8.15 uur op school) met de bus richting de
gymzaal. De IJsvogels redden het daardoor niet om exact om 14.30 u op school te zijn,
maar zijn dan rond 14.40 u op school. Alleen op die manier kunnen alle stamgroepen ook
echt een uur gymmen.

Eerste halviering met nieuwe opzet
Afgelopen donderdag was het zover. De eerste halviering volgens de
nieuwe opzet. In de ochtend hebben we als school naar de optredens
gekeken van de Kolibries en de Paradijsvogels. Het was fijn dat de
kinderen voldoende ruimte hadden om te zitten, en zelfs even mee te
doen met ‘Muts, sjaal, wanten, schaatsen, wanten, schaatsen
(aangepaste versie van ‘hoofd, schouders, knie en teen’).
In de middag konden de ouders voor het podium op de stoelen zitten
en alles dus ook goed zien. Ook de ouders hadden nu voldoende
ruimte om mee te doen. De eerste ervaring van de nieuwe opzet was
positief.

Onder de agenda vindt u de
nieuwe data met halvieringen
van de stamgroepen. Deze

laten we onder de nieuwsbrief staan zodat u hier in
uw agenda rekening mee kunt houden.
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Ondersteuning
De ondersteuningsperiode (ondersteuning buiten de groep) van de herfstvakantie tot
kerstvakantie loopt na de kerstvakantie nog enkele weken door. Dit ivm de komende CITO
periode. Na de CITO periode zal er een evaluatie plaatsvinden over de afgelopen periode.
Ouders van de betreffende kinderen worden hiervan op de hoogte gesteld.

Oproep nieuw MR-lid (herhaling)
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 voor 24 januari 2023 naar
vera.berends@floresonderwijs.nl

Met vriendelijke groeten,
De MR

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
Bij de Kolibries heten we Laurens van harte welkom!

Boaz en Thomas heten we van harte welkom bij de Toerako’s. Ook Jesper die gestart is met
wennen.

Wij zijn gestart met het thema kleding en werken hierover tot de voorjaarsvakantie. Met
elkaar gaan we ontdekken wat er allemaal bij dit thema hoort en hoe we dit in spel kunnen
omzetten in de verschillende hoeken.

Onze knutselkasten zijn gevuld met allerlei materialen om mooie creaties te maken.
De bak bij de ingang mag nu gevuld worden met kleine doosjes ipv wc rolletjes.
Grotere dozen, bv formaat muesli doos, zijn ook welkom, fijn als deze plat gemaakt zijn
zodat we ze makkelijker kunnen bewaren.

Middenbouw
De middenbouw krijgt binnenkort weer bezoek van dieren in de klas. We zijn op zoek naar
een ouder die deze voor ons kan ophalen en wegbrengen (bij het natuurcentrum aan de
huissensedijk, dit moet met een auto)
Ophalen: 6 februari tussen 12.30 en 16.30 uur.
Wegbrengen: 10 februari voor 15.30 uur.
Mocht u dit voor ons willen doen, stuur een mailtje naar vera.berends@floresonderwijs.nl
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Wilt u het schoolverslag van uw kind weer inleveren bij de leerkracht?

Bovenbouw
De bovenbouw werkt aan het thema “Middeleeuwen”.
Vanaf 30 januari start Sanne haar LIO stage bij de IJsvogels. De LIO-stage is de
eindstage in de afstudeerfase, dit betekent dat Sanne zelfstandig de groep zal
overnemen op maandag en dinsdag.

Agenda

Datum Activiteit

donderdag 2 februari Volgende nieuwsbrief

dinsdag 14 februari
14.00-14.30 u

Halviering Ara’s en Toekans

donderdag 16 februari Rapporten mee

Rondje Nederland
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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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