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Beste ouders/verzorgers,

Na twee gezellige stamgroepdagen van de
onderbouw en middenbouw en het geweldige
kamp van de bovenbouw gaan we door naar
het eerste schoolbrede thema, namelijk de
Kinderboekenweek; Gi-Ga-Groen! Op 5
oktober gaan we dit thema feestelijk openen
tijdens de maandopening. Als kinderen willen
mogen ze dan natuurlijk ook in het groen
komen! En hebben jullie de prachtige leesplek
op het podium al gezien?
Er volgt via Social schools nog extra
berichtgeving over de invulling van de
kinderboekenweek en de afsluiting.

We zijn enorm blij dat we na de algemene
informatieavond veel aanmeldingen hebben
gekregen voor de Activiteitencommissie
(overigens ook voor de MR, hier later in het
jaar meer over). Door deze aanmeldingen en
de aanvullende hulp van ouders, kunnen we
van thema’s en feesten als de kinderboeken-
week echt iets moois in school maken.

In deze eerste nieuwsbrief informeren wij u
verder over de volgende onderwerpen;

- Gymlessen vervallen morgen
- Actie Bruna Kinderboekenweek; Spar voor boeken voor de schoolbieb!
- Werkzaamheden Liander op vrijdag 7 oktober
- Scenario beschrijving Covid-19
- Herhaling: Oproep: ‘Wie ben ik-spel’ hoofdbanden
- Nieuws uit de bouwen

Gymlessen vervallen morgen
Onze vakleerkracht Maud heeft morgen een studiereis en kan de gymlessen niet verzorgen.
Helaas kunnen we het deze keer ook niet intern oplossen. Dat betekent dat de gymlessen
morgen niet doorgaan en dat ook de Flamingo’s dus de normale tijd op school kunnen
komen.
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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.

Werkzaamheden Liander op vrijdag 7 oktober
Op vrijdagochtend 7 oktober zal Liander vanaf 8 uur werkzaamheden verrichten op het plein.
In verband met een storing moeten zij een deel van het plein open maken om dit te
herstellen. Het gaat dan om het stuk tussen de fietsstalling en de blauwe stoeltjes bij het
muurtje op het grote plein. Liander heeft aangegeven zorg te dragen voor de veiligheid en
het goed af te zetten. Voor u als ouders is het van belang hier rekening mee te houden bij
het wegbrengen van de kinderen. In dat stuk kunnen dan vanzelfsprekend ook geen fietsen
geplaatst worden. Tijdens schooltijd zullen we de kinderen in de pauze weghouden van de
werkzaamheden ivm de veiligheid.

Scenario beschrijving Covid-19
Op 1 april 2022 is de langetermijnstrategie COVID-19 aan de Tweede Kamer gestuurd.
Uitgangspunten daarbij zijn een open samenleving en goed voorbereid zijn op verschillende
scenario’s. Voor het onderwijs is een sectorplan opgesteld waarin vier scenario’s zijn
uitgewerkt. Doel is om nu, nu er nog geen hectiek rondom corona is, alle oplossingen en
werkwijzen die de afgelopen twee jaar al bedacht zijn op papier te zetten in een plan. Op het
moment dat corona toch weer oplaait en we worden geacht snel weer om te schakelen, is
het plan leidraad en weet iedereen wat er verwacht wordt. In alle scenario’s staat het
openhouden van de scholen voorop.

Flores Onderwijs heeft de vier scenario’s (op basis van adviezen van de PO-raad) verder
geconcretiseerd. Omdat iedere school anders is, betekent dit ook dat de maatregelen op
detailniveau voor iedere school anders zullen zijn. Momenteel zijn wij bezig met het
vastleggen van alle maatregelen voor De Troubadour op basis van eerdere ervaringen. Dit
doen we samen met het team en de oudergeleding van de MR. Ook de BSO wordt
meegenomen in dit plan.
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https://drive.google.com/file/d/1RpEXB_t4tU-vbxgheqcKvB8KaX3qsaWh/view?usp=sharing
https://open.overheid.nl/repository/ronl-cb43c7ba743b732132561a46c98f44f23762d044/1/pdf/Definitieve%20versie%20visual%20PO%20VO%20dd%204%20juli%202022.pdf


Mocht u een Covid-19 zelftest nodig hebben: op school zijn deze gratis aan te vragen. Mocht
u er een aantal in huis willen, geef dit dan aan bij de stamgroepleerkracht. Wij kunnen deze
dan met uw kind of aan u meegeven.

Herhaling: Oproep ‘Wie ben ik-spel’ hoofdbanden
Voor de middenbouw stamgroepen zijn wij op zoek naar hoofdbanden
van het spel ‘Wie ben ik’. Wellicht heeft u het spel in de kast liggen en
wordt het niet meer gespeeld. Wij zijn er ontzettend blij mee. We gaan ze
gebruiken voor allerlei spellen en activiteiten om letters te leren en
woordenschat oefeningen te doen.

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
Ouders mogen, zodra de bel gaat, binnenkomen en met hun kinderen het lokaal in gaan. De
stamgroepleerkrachten wachten niet meer standaard buiten bij de deur.
Wellicht, in een periode waarin Corona maatregelen weer moeten worden aangescherpt,
moeten we hiernaar terug. Voor nu kunt u gewoon binnenkomen.

Wij werken aan het thema ons huis. Hierbij betrekken we ook de inrichting van de huishoek.
Hier wordt al naar hartelust gekookt, gebakken en met veel nieuwe ideeën gespeeld.

Komende week gaan we met het thema Gi-Ga-Groen thuis starten, we denken hierbij aan
kamerplanten en de tuin. Het zou leuk zijn als de kinderen stekjes van kamerplanten mee
kunnen nemen. Ook gaan we stekjes in potjes zetten. Als ieder kind een potje, bakje of blikje
mee kan nemen kunnen we veel stekjes kwijt.

Middenbouw
Ook in de middenbouw starten we vanaf 5 oktober met het kinderboekenthema: Gi-ga-
groen.

De meeste ouders nemen buiten afscheid van hun kind, super fijn! Het is hierdoor rustiger in
de gang en in de klas.

Wilt u controleren of de gymschoenen van uw kind nog passen?

Bovenbouw
Wij zijn terug van een geweldig kamp bij de Heidewachter. Wij willen alle ouders bedanken

die mee zijn geweest als begeleiding en de ouders die deze
dagen de kinderen naar en van kamp
hebben gereden. Onze spullen zouden we
niet in Otterlo hebben gekregen zonder de
bus van “Vlotweg Topmovers”, heel erg

bedankt! Iedere ochtend en middag hebben we een boterham kunnen
smeren op het brood dat beschikbaar is gesteld door “Bar Bodega Bij
Ons”.
Hier zijn wij onwijs blij mee, dank jullie wel!
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Alle kinderen krijgen een code mee naar huis van Nieuwsbegrip. Wij adviseren om minstens
1x per week Nieuwsbegrip thuis te oefenen. In het archief staan heel veel teksten en
opdrachten die kinderen kunnen gaan maken.

Wij gaan werken aan het thema “Planten en dieren”.

Vrijdag 7 oktober zullen de Toekans de verjaardag van juf Kim klein gaan vieren.

Agenda

Datum Activiteit

Woensdag 5 oktober Start kinderboekenweek Gi-Ga-Groen

Donderdag 13 oktober Afsluiting kinderboekenweek met
voorleesontbijt

Donderdag 13 oktober Volgende nieuwsbrief

Donderdag 20 oktober Afscheid Kim
Halviering 1

Vrijdag 21 oktober Groep 1 t/m 4 is vrij

23 t/m 31 oktober 2022 HERFSTVAKANTIE
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