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Beste ouders/verzorgers,

De herfstvakantie is weer geweest. We hopen dat iedereen ontzettend heeft genoten van
het prachtige weer en de vrije dagen. Maandag zijn wij alweer begonnen met een studiedag
waardoor de kinderen nog een extra dagje vrij waren. Over de invulling van de studiedag
vertellen we in deze nieuwsbrief meer.

Verder informeren wij u in deze nieuwsbrief over de volgende onderwerpen;
- Inhoud studiedag maandag 31 oktober
- Carolien start binnenkort bij de Toekans en stelt zich voor
- Judith een nieuwe baan per 1 januari 2023
- Wij doen mee met de batterijen battle
- Leerlingenraad is weer van start gegaan
- schoonmaakavonden
- Nieuws uit de bouwen

Inhoud studiedag maandag 31 oktober
Afgelopen maandag zijn we als team bezig geweest met de 2 ingezette
professionaliseringstrajecten van dit schooljaar.
De onderbouw heeft gewerkt aan de rijke leeromgeving en thematisch werken. Na de
huishoek en de bouwhoek zijn we nu aan de slag gegaan met de rekenhoek. Kinderen leren
door betekenisvolle contexten en rijk materiaal die je per thema extra kunt aankleden.

Dit betekende ook een wijziging in hoe we de klas inrichten.
Binnen Jenaplanonderwijs is de kring een belangrijke pijler,
zeker in de onderbouw. Omdat wij onze visie hebben
herschreven vorig jaar en nu bezig zijn met de rijke
leeromgeving in ons Jenaplanonderwijs, werken we toe naar
een vaste kring opstelling. Hierdoor ontstaat er meer ruimte
om in de hoeken te werken en hoeven kinderen minder met
stoelen te schuiven.
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De midden- en bovenbouw zijn verder aan de slag gegaan met de nieuwe methode voor
Rekenen; Getal & Ruimte Junior. De nieuwe methode is verder doorgrond door de
inhoudelijke achtergrond toe te lichten en door de vraagstukken ingebracht door
stamgroepleerkrachten te bespreken. Ook hebben de stamgroepleerkrachten samen de
komende blokperiodes zijn samen voorbereid in de bouwen.

Carolien start binnenkort bij de Toekans en stelt zich voor
‘Hallo, nieuwe juf wie ben jij?’ Dit vroeg een aantal kinderen van de Toekans zich af in
brieven die ik van juf Desea kreeg toen ik deze week even kwam binnenwippen. Een
verrassend en hartverwarmend welkom. In deze nieuwsbrief vertel ik even in een notendop
iets over mezelf:

Ik woon in een boerderij aan de dijk in Driel en het lijkt me heerlijk om weer op de fiets naar
school te kunnen gaan. In deze boerderij met twee pony’tjes heb ik ongeveer zeven jaar
lang Het Huiswerkhuis gehad, waar ik huiswerkbegeleiding en bijles gaf. Mooi om te doen
maar ik miste de school. Daarom ben ik nu al weer een tijdje terug in de klas en het voelt
heerlijk! Verder ben ik nog oma van twee avontuurlijke jochies die helaas binnenkort gaan
emigreren naar het fraaie Costa Rica. Ik hou van lopen en tuinieren, lekker in een boek
duiken of een vreemde taal leren.
Ik vind eigenlijk alle vakken leuk om te geven. Voorlezen doe ik graag, maar ook voor
creamiddagen of sport/spelactiviteiten ben ik altijd wel te porren. Ik houd van duidelijkheid,
lekker werken in een gezellige sfeer en samen plezier maken. Er kan veel als we elkaar
accepteren zoals we zijn.

Ik vertrouw erop dat ook wij er samen een mooi jaar van kunnen maken. Tot binnenkort.
Hartelijke groeten, Carolien Joosten.

Judith een nieuwe baan per 1 januari 2023
Juf Judith werkt momenteel op donderdag bij de Kolibries en vrijdagochtend bij de Toerako’s
op De Troubadour. De andere dagen is zij momenteel werkzaam op de Bernulphusschool in
Oosterbeek. Daar gaat een nieuwkomersgroep starten vanwege de opvang van
asielzoekers in de Gemeente Renkum. De Bernulphus zal de kinderen van deze AZC
begeleiden en onderwijzen. Juf Judith start per 1 januari daar als vast gezicht voor deze
groep. Een ontzettend waardevolle stap voor haar en van groot belang voor deze kwetsbare
kinderen. We wensen haar daarbij ontzettend veel succes en plezier, maar tot de
kerstvakantie genieten we nog even van haar in de onderbouw bij ons op De Troubadour.

Inmiddels zijn we al in een vergevorderd stadium ten aanzien van de oplossing van de
donderdag en vrijdag in de onderbouw. Zodra dit 100% rond is zullen we dit natuurlijk
communiceren.

Wij doen mee met de batterijen battle
Onze school doet mee aan de batterijen battle van Stibat en daar kunnen we alle hulp bij
gebruiken! We verzamelen zoveel mogelijk lege batterijen om zo kans te maken op mooie
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prijzen (naast de standaard €0.25 per kilo die de leerlingenraad krijgt voor het inzamelen)
zoals een illusionist op school of een mad science dag.

Dus speur thuis naar batterijen en lever deze in de periode van 7 november tot en met 25
november bij ons op school in! Vandaag krijgen kinderen ook een flyer mee hierover, met
meer informatie over onder andere welke batterijen ingeleverd mogen worden.

We zijn erg blij met elke batterij!

Leerlingenraad is weer van start gegaan

De eerste korte vergadering van de leerlingenraad van
De Troubadour zit er weer op. De vergaderdata zijn
gepland, de onderwerpen alweer kort besproken en
volgende week gaan we weer volop aan de bak. Samen
maken we er weer een goed jaar van waarin we weer
mooie doelen hopen te behalen waardoor de kinderen op
De Troubadour het nog fijner krijgen, maar daarnaast ook
op het gebied van afval ruimen rond de school, goede
doelen ondersteunen en andere belangrijke zaken.

Schoonmaakavonden
Deze mail is verzonden via social school:
Naast de dagelijkse schoonmaak organiseren we ieder jaar extra schoonmaakavonden.
Er zijn 4 avonden gepland van 19.30-21.00 uur.  Deze zijn op woensdag, 16
november, 1 februari, 19 april, en 21 juni. Alle ouders zijn hiervoor ingedeeld volgens
onderstaand rooster. U bent 1 x in het schooljaar volgens de planning aan de beurt
om 1 ½ uur te helpen, ook als u meerdere kinderen op school heeft.  Vaker komen
mag natuurlijk altijd. U kunt onderling ruilen als u op de geplande datum niet kan
komen.

Op zo’n schoonmaakavond zorgen we met elkaar dat de extra dingen gedaan worden. Zoals
de gymzaal, gangen, deuren, deurposten, tafels en stoelen, kasten enz. De toiletten doen
we niet op deze avonden. Er ligt  op de avond zelf een lijst te klaar  waarop u die avond kunt
aangeven wat u wilt/kunt doen. Uiteraard is er koffie en thee en een heleboel gezelligheid.

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
In de onderbouw werken we aan het thema “Van gigagroen naar hihaHerfst”
We gaan oefenen met de letter h, we zingen over de herfst (deze liedjes staan ook weer op
de kidspagina van 123zing) en we spelen lekker buiten met de vele bladeren. Er mogen dan
ook veel kastanjes, eikels en andere herfstmaterialen mee naar school worden genomen!
De boeken “de blaadjesdief”en “de vechtende eekhoorntjes” staan centraal.

Voor veel kinderen is het onduidelijk hoeveel ze moeten drinken. Er komen elke dag veel
vragen. Om de kinderen dit zelfstandig te leren beslissen is het erg fijn als er niet te veel in
de bekers zit en er 2 bekers zijn, 1 voor fruit en 1 voor de lunch.
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Welkom Emilio bij de Kolibries!

Middenbouw
Komende weken werken we aan het thema ‘Water’.

Komende twee donderdagen gaan we ‘s middags groepsdoorbroken werken. In elke
middenbouw is er een activiteit en de kinderen mogen zich voor 2 activiteiten inschrijven om
te gaan doen.

Vanaf volgende week zullen we Engels op een andere manier gaan vormgeven. Alle 3e
jaars krijgen van juf Janneke les, alle 4e jaars van juf Sara en alle 5e jaars van juf Vera.

Bovenbouw
We werken deze weken aan het thema Planten en Dieren.

Bij de Toekans staat juf Desea de meeste dagen voor de groep. Voor bijzonderheden
ten aanzien van de Toekans of voor vragen is het tot 21 november het prettigste om
haar te benaderen.

Agenda

Datum Activiteit

woensdag 16 november schoonmaakavond

donderdag 17 november volgende nieuwsbrief
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