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Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen maandag hebben we op school een fijn Sinterklaasfeest gevierd. De Sint en zijn
Pieten kwamen heel sportief aan op de step en met skeelers. Als school hebben we ze van
harte welkom geheten met een mooi lied. Daarna zijn de onderbouwen in circuitvorm met de
Pieten en de Sint gaan spelen. De middenbouw heeft optredens gedaan in de stamgroepen.
Vervolgens mochten de kinderen van de onderbouw en middenbouw een cadeau uitzoeken
in de prachtige schatkamer van Sinterklaas! De bovenbouwgroepen hebben genoten van de
prachtige surprises en gedichten.

Deze week hebben de AC met veel hulpouders de school weer
prachtig omgetoverd voor Kerst. Wat een fijne sfeer!

De school wordt steeds mooier. Inmiddels hebben de schilders al 2 lokalen in de
middenbouw geschilderd en ook de gele muur in de bovenbouw heeft dezelfde kleur
gekregen als de rest van de school. Deze en volgende week zullen de speelzaal en de hal
op het programma staan. Daarna het lokaal van de Flamingo’s, de middenbouw gang en de
muren van de 2 lokalen in de onderbouw.

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



In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen;
- Nieuwe opzet en indeling halvieringen
- Kerst - Het goede doel voor dit jaar…
- Herhaling: 16 december schaatsen in Elderveld
- Herhaling: Kerstviering verschoven naar woensdag 21 december
- Nieuws uit de bouwen

Nieuwe opzet en indeling halvieringen
Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben aangegeven, hebben we de halvieringen als team
geëvalueerd. We hebben samen nagedacht over hoe we de halvieringen goed vorm kunnen
blijven geven EN het ook prettig te laten verlopen voor alle kijkers.
Om die reden zullen we de halvieringen verkorten tot 30 minuten voor 2 stamgroepen
(verschillende bouwen).We houden een generale repetitie voor de andere de kinderen van
de school in de ochtend. In de middag om 14.00 u komen de ouders van de 2 groepen en is
de viering alleen voor de ouders en de kinderen van deze 2 groepen.
Aan het eind van het schooljaar zullen we deze opzet weer evalueren en ook van ouders
feedback vragen.
De nieuwe indeling is als volgt:
Halviering
Kinderen 11.30-12.00 u
ouders 14.00-14.30 u

Stamgroepen

do 20 oktober 2022 Toerako's, Flamingo's, Ara's en IJsvogels
di 17 januari 2023 Kolibries, Paradijsvogels
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

Kerst - Het goede doel voor dit jaar…
Zoals elk jaar verbinden we ook dit jaar weer een goed doel aan onze viering. Dit keer een
goed doel dichtbij, namelijk een buitenspeel terras voor zieke kinderen in het Rijnstate
Arnhem.
Nu kunnen zieke kinderen niet naar
buiten om even lekker te spelen,
terwijl buitenlucht en spelen voor
een kind belangrijk voor herstel zijn.
Met de donaties wil het Rijnstate
Vriendenfonds een veilig
buitenspelen terras op het dak
realiseren. Een speelplek in de
buitenlucht waar jonge patiënten,
binnen de veilige muren van het
ziekenhuis, gewoon weer even kind
kunnen zijn. Wij helpen hen graag dit te realiseren! Jullie ook? Tijdens de viering kunt u
doneren.
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Kerst - Hulp nodig
Bedankt voor de vele aanmeldingen voor het helpen bij de kerstviering. We hebben de hulp
geïnventariseerd en nog hulp nodig bij het volgende op woensdag 21 december:

- klaarzetten van de spullen voor de taferelen (vanaf 12.15 uur maar later mag ook)
- de rol van koning Herodes (tekst en kleding zijn beschikbaar) vanaf 17 uur
- de rol van Jozef of Maria (tekst en kleding zijn beschikbaar) vanaf 17 uur
- opruimen van de spullen voor de taferelen (vanaf 19.30 uur)

De rollen zijn niet heel ‘groot’. Je spreekt een paar zinnen uit voor elke keer wisselende
groepjes kinderen en ouders die langs het levende kerstverhaal lopen.

Jullie hulp is erg welkom! Aanmelden kan via desea.vanmuijen@floresonderwijs.nl of via
een bericht op Social Schools.

Herhaling: 16 december schaatsen in Elderveld
De middenbouw en bovenbouw gaan op vrijdag 16 december in plaats van gymmen,
schaatsen op de kunstschaatsbaan in Elderveld. De tijden met verdeling zijn als volgt;
08.30 - 09.15 uur Flamingo's MB + Ara's MB
09.15 - 10.00 uur Paradijsvogels MB
12.15 - 13.00 uur IJsvogels BB
13.00 - 13.45 uur Toekans BB
De stamgroepleerkrachten zullen ter zijner tijd een bericht via Social Schools versturen om
hulpouder(s) te vragen voor het aan en uittrekken van schaatsen. Ook is het aan te raden
handschoenen te dragen. Eigen schaatsen is niet toegestaan op de schaatsbaan.

Herhaling: Kerstviering verschoven naar woensdag 21 december!
De kerstviering stond gepland op donderdag 22 december. Deze is een dag naar voren
gehaald naar woensdag 21 december omdat we op een woensdag meer tijd hebben om
alles klaar te zetten. Ouderhulp is nog van harte welkom! De strookjes uit de meegegeven
brief zien we graag retour bij de stamgroepleerkracht.

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
De onderbouw werkt de komende week aan het thema kerst.

Maud, Hazel en Hugo heten wij van harte welkom bij de Toerako’s, zij zijn
onlangs 4 geworden. Yuna is vorige week gestart met wennen.

Bij de Kolibries is Laurens aan het wennen.

Voor ons knutselwerk hebben wij nog  wc-rolletjes nodig. De mogen deze
in de witte bak bij de kapstok gedeponeerd worden.

Middenbouw
De middenbouw werkt komende weken aan het thema Kerst.
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De Flamingo’s hebben afgelopen dinsdag afscheid genomen van Aisha. We wensen haar
veel plezier op haar nieuwe school.

Bovenbouw
Ook de bovenbouw werkt de komende weken aan het thema Kerst.

Agenda

Datum Activiteit

vrijdag 16 december Middenbouw en bovenbouw gaan schaatsen

woensdag 21 december Kerstviering

Donderdag 22 december Afscheid juf Judith

Vrijdag 23 december Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 t/m 8 vanaf 12 uur vrij

Vrijdag 23 december Kerstgroet en laatste nieuwsbrief van 2022

Zaterdag 24 december 2022 t/m
zondag 8 januari 2023

KERSTVAKANTIE!
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