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Beste ouders, verzorgers,

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over;
- Voortgang Aanpassingen in de school
- Actie voor de kinderen van de Oekraïne
- iXkidz dagen in het iXperium Arnhem
- De data van de Bibliobus in Arnhem Zuid
- Nieuws uit de bouwen

Voortgang Aanpassingen in de school
We naderen langzamerhand de voltooiing van de aanpassingen in onze school. Eind maart
zou het klaar moeten zijn. In onderstaande foto's zijn de laatste ontwikkelingen te zien.

Actie voor de kinderen van de Oekraïne
Afgelopen dinsdag hebben we het startschot gegeven voor een actie voor de kinderen in
Oekraïne. In de maandopening hebben we uitgelegd waarom we dit gaan doen, en hoe dit
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eruit komt te zien. Woensdag 16 maart hebben we, samen met veel andere basisscholen,
om 11.55 u met de hele school op het plein het lied gezongen 'Wij staan hier sterk'.
Er staat een grote kist om de spullen voor de 'rugzakjes voor de kinderen in Oekraïne' te
verzamelen en er wordt druk gewerkt aan de werkjes voor de markt op vrijdag 1 april van
11.00-13.00 u. De opbrengst gaat naar 'Breath for care kids'. Een kleinschalige organisatie
gericht op de kinderen in Oekraïne. Helpt u ons een mooie donatie in de vorm van geld of
spullen te kunnen realiseren? We waarderen elke steun enorm en u bent van harte welkom
op onze markt!

In de stamgroepen OB hebben we het lied gezongen op 16 maart, dit lied herhalen we niet
meer in de groep. We maken gezamenlijk werkjes om te verkopen op de markt. We
besteden zo min mogelijk inhoudelijk aandacht aan de oorlog.
In de MB maar zeker in de BB leeft het onderwerp enorm. Door middel van gesprekken
nuanceren we en lichten we toe. Er is ruimte voor de emoties die er zijn.
De bedoeling van de actie is om andere kinderen te helpen die iets heel naars meemaken.
We vinden het waardevol dat deze actie voortkomt uit de kinderen zelf en nu al zoveel heeft
opgeleverd. Dat moedigt kinderen aan om zich ook in te zetten voor anderen in de
samenleving die het (om wat voor reden dan ook) minder goed hebben dan wij. De
Troubadour is niet voor niets de school  waar je leert samen leven.

- Kinderen van groep 2 mogen op 1 april om 12 uur naar huis (meld dit dan even bij de
leerkracht van uw kind) of tot 13 uur blijven.

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 WeDo en
Mindstorms.Op zaterdag 26 maart ben je welkom tussen 10.00 en 14.30 uur. Op woensdag
20 aprilen 11 mei kun je tussen 13.30 en 16.30 uur aan de slag in het iXperium Arnhem. De
iXkidz dagen zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 8 en zijn gratis. Er wordt gezorgd voor
limonade en iets lekkers!

Meld je voor één (of meer) van de dagen aan via Arnhem@ixperium.nl onder
vermelding van jouw naam en leeftijd, op welke basisschool je zit, en in welke groep.
Ook is het belangrijk te vermelden op welke datum je wilt komen. We hebben per datum plek
voor 50 kinderen. Meld je dus snel aan, want vol is vol.
Natuurlijk zijn de mensen die jou naar het iXperium brengen ook van harte welkom.
Heb je vragen of opmerkingen mail naar Arnhem@ixperium.nl.

iXperium Arnhem
Ruitenberglaan 27 (HAN Pabo gebouw)
6826 CC Arnhem
www.ixperium.nl
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De data van de Bibliobus in Arnhem Zuid

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
Komende weken werken we over de jonge dieren op de boerderij.
We zijn ook bezig met de groepsvorming in onze  groepen.
De kinderen zijn druk bezig met vriendjes maken en de Roodborstjes zijn aan het wennen
aan het nieuwe lokaal.
We heten Buddy van harte welkom bij de Toerako's.
Iets kwijt? Naast de buiteningang bij de kleuters staat een bak met gevonden voorwerpen.

Middenbouw
Donderdag heeft de middenbouw de afval estafette in de wijk gedaan samen met de
bovenbouw.
8 april zal de middenbouw opnieuw een gastles van de NME hebben. De gymles gaat die
vrijdag niet door.
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Bovenbouw
Dinsdag 22 maart gaan de 7e en 8e jaars op de fiets naar een voorstelling in
Musis-Stadstheater. Ouders hebben hierover informatie gekregen. De 6e jaars krijgen deze
dag les van Desea.

Er zijn 7e en 8e jaars die zich hebben opgegeven voor het schoolvoetbal op 30 maart. Zodra
wij meer informatie hebben over de aanvangstijd en plaats waar er wordt gespeeld, zullen
wij u daarover informeren.

Donderdag 31 maart hebben de 7e jaars het theoretisch verkeersexamen
van VVN. Wij oefenen op school de verkeersregels en -situaties, maar het
is ook belangrijk om thuis de oefenexamens te maken. Dit kan op
examen.vvn.nl

Nu de maatregelen omtrent Corona zga zijn opgegeven mogen de
kinderen na de gymles weer douchen.

Agenda

Datum Activiteit

22 maart Voorstelling: Ik ga op reis, Pieter! 7e en 8e
jaars

30 maart Schoolvoetbal 7e en 8e jaars

31 maart nieuwsbrief

1 april Markt voor Oekraïne

Jenaplan, �n school waar je l�rt samenleven.


