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Beste ouders/verzorgers,

De eerste 2 weken van het schooljaar zitten er alweer
bijna op. We zijn goed gestart. Kinderen hebben al hard
gewerkt en in de stamgroepen is een fijne sfeer.

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

- LET OP GEWIJZIGDE TIJDEN!
Algemene ouderavond - Informatiemarkt,

- Filmopnames voor trainingsdoeleinden,
- Gymkleding, -schoenen en sieraden,
- Hek zijkant grote plein is open,
- Covid-19 zelftesten beschikbaar,
- KIES- groep voor kinderen van gescheiden

ouders,
- Oproep: Grofvuil wegrijden,
- Oproep: ‘Wie ben ik-spel’ hoofdbanden,
- Lege batterijen,
- Nieuws uit de bouwen.

LET OP GEWIJZIGDE TIJDEN!
Algemene ouderavond - Informatiemarkt 20 september 2022
Op dinsdagavond 20 september nodigen wij u uit voor een informatieve avond op "De
Troubadour"

Wij zullen de algemene ouderavond iets anders invullen dan u wellicht van ons gewend
bent. Graag informeren wij u over alle ontwikkelingen in de school en de nieuwe methodes.
Ook willen wij u graag kennis te laten maken met de nieuwe collega's, de MR en de AC.
Om die redenen organiseren we dit jaar, na een kort gezamenlijk deel, een informatiemarkt.
In de school zullen diverse stands zijn waar u langs kunt lopen om informatie over deze
verschillende thema´s te krijgen.
De informatie ten aanzien van de stamgroepen krijgt u in de vorm van een informatiebrief.
Deze zal ook via social schools, digitaal worden verstrekt.

Om 19.15 u nodigen wij de ouders van groep 8 uit voor een informatiemoment over het
laatste jaar op De Troubadour. Rachel en Kim zullen dan informatie verstrekken over alle
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groep 8 specifieke zaken zoals; de musical, het afscheid, de benodigde ouderhulp en de
verwijzing naar het VO.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, graag afmelden bij Kim of Rachel.

Voor de ouders van groep 1 t/m 7 begint de avond om 19.45 u!
19.45-20.00 u algemeen deel; Presentatie team en speerpunten dit schooljaar.
20.00-20.45 u Informatiemarkt!

Middels de poll in social schools vragen wij u ons te laten weten of en met hoeveel personen
u komt. Zo kunnen wij een goede inschatting maken van de hoeveelheid ouders die komen
en daar op inspelen.

Filmopnames voor trainingsdoeleinden
Gedurende dit schooljaar worden er in een aantal stamgroepen filmopnames gemaakt in het
kader van startersbegeleiding, Lesson Study of coaching van de stamgroepleerkrachten.
Alle leerkrachten die korter dan 4 jaar in het onderwijs werken, krijgen bij ons deze
startersbegeleiding. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe collega’s een goede start maken en
ervaren collega’s de mogelijkheid krijgen zich te blijven ontwikkelen. Eén van onderdelen is
videobegeleiding. De kwaliteitscoördinator of begeleider maakt korte opnames in de
stamgroep met als doel de stamgroepleerkracht te begeleiden bij zijn/ haar
onderwijskundige taak. Er worden alleen korte fragmenten van de opname gebruikt. De
filmopnames worden samen met stamgroepleerkracht bekeken en geanalyseerd. Voor
Lesson study maken we opnames om de effecten van een les te zien in de groep. In het
leerteam worden de opnames dan besproken en eventueel wordt de les hierop aangepast
en verbeterd. Na het bekijken en bespreken van de opnames, worden deze meteen weer
vernietigd.
Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met
de stamgroepleerkracht of directie opnemen!

Gymkleding, -schoenen, sieraden
Vanuit Maud (vakleerkracht bewegingsonderwijs) de vraag om te zorgen voor goede
gymkleding (korte broek, t-shirt) en gymschoenen (juiste maat, geen zwarte zool).
Daarnaast is het belangrijk dat sieraden afgedaan worden en lange haren vast worden
gedaan, om ongelukken te voorkomen. (Indien sieraden (denk vooral aan armbanden) niet
af kunnen, is dit op eigen risico.)
Komende week is Maud afwezig, om die reden zal Vera aan alle middenbouwgroepen
gymles geven. De bovenbouw gymt deze week niet (ivm zwemmen), volgende week gaan
zij wel weer gymmen op vrijdagmiddag.

Hek zijkant grote plein is open
Voor alle ouders en kinderen die via het voetpad aan de zijkant van het grote plein komen.
Het nieuw geplaatste hek is open (deze zat voorheen nog op slot).

Covid-19 zelftesten beschikbaar
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.
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KIES- groep voor kinderen van  gescheiden ouders
Onderaan deze nieuwsbrief staat informatie over het KIES- programma aangeboden door de
gemeente.

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.

Oproep: Grofvuil wegrijden
Bij de laatste grote opruiming zijn er nog een paar oude kasten overgebleven, die we nog
naar de stort moeten brengen. Deze pasten helaas niet meer in de container.
Is er wellicht een ouder met een aanhanger/bus waarmee we deze naar de vuilstort kunnen
brengen?
We zouden hier enorm mee geholpen zijn!

Lege batterijen
In de hal van de bovenbouw kunnen lege batterijen worden
ingeleverd. Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen spaart
de school € 0,25. Zo kunnen we een mooi geldbedrag bij
elkaar sparen voor bijvoorbeeld springtouwen, tablets of
andere schoolspullen. Hoe meer ingezamelde lege batterijen,
hoe hoger het geldbedrag.
Wij zijn dus blij met iedere ingeleverde batterij. :)

Nieuws uit de bouwen

Onderbouw
In de onderbouw starten we vanaf volgende week met het thema "ons huis". Dan gaan we er
samen met de kinderen voor zorgen dat de huishoek net als thuis wordt.

Wij hebben ons ontwikkelingsmaterialen ingedeeld op leergebied: taal, rekenen, kleur/vorm
en motoriek/constructie.
De kinderen herkennen dit door de gekleurde stickers.

We merken dat op veel jassen, gymspullen, bekers en broodtrommels geen naam staat. Dit
zorgt regelmatig voor verwarring. Wilt u checken of op de spullen van uw kind van naam zijn
voorzien?

Nog niet iedereen heeft een gymtas op school en reserve kleding blijft ook belangrijk.

Middenbouw
In de middenbouw werken we aan het thema: Nederland.
De 3e jaars krijgen geregeld leesbladen mee naar huis. Het is fijn als u dit thuis ook oefent
met uw kind.
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Wij zijn allemaal weer fijn gestart en gewend. We zouden u willen vragen om weer buiten
afscheid te nemen, zo is het rustiger in de gang en kunnen we op tijd starten.
De kinderen die al binnen zijn kunnen dan in alle rust starten met hun werk.

Bovenbouw
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het schoolkamp met het
thema: De wereld rond. Alle kinderen hebben een kampboekje mee
naar huis gekregen met alle informatie. Wij zijn dringend op zoek naar
een of meerdere ouders die boodschappen zouden willen doen voor het
schoolkamp. Er is een boodschappenlijst.

Voor het plannen van het huiswerk is het fijn als de 7e en 8e jaars een eigen
agenda en een map hebben om het huiswerk in te bewaren.

In tegenstelling tot een eerder bericht blijven we op vrijdag gymmen in de weken dat er ook
gezwommen wordt. (muv vrijdag 16 september).

Eline Cornelese zal op de woens- en donderdagen stage komen lopen bij de Toekans. Zij is
een 3e jaars Pabo studente.

Beide groepen hebben een biebouder! Deze ouder zal tijdens schooltijd met 3 kinderen naar
bibliotheek Kronenburg gaan om boeken te halen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan
horen wij dat graag.

De start van de verkoop van de Jantje Beton loterij is van start gegaan.
Van ieder verkocht lot is de helft van de opbrengst voor school. Heeft u al
een lot gekocht?

Voor de 7e en 8e jaars organiseert het OBC Huissen in oktober minilessen. Voor meer
informatie:
www.obc-huissen.nl/minilessen

Agenda

Datum Activiteit

Dinsdag 20 september
19.00-20.30 u

Algemene informatieavond - Markt

Woensdag 21 september Stamgroepdag onderbouw

Donderdag 22 september Stamgroepdag middenbouw

26 t/m 28 september Kamp bovenbouw
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Bijlage: KIES-groep Arnhem voor Kinderen van gescheiden ouders

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Ieder kind
doorloopt hierin zijn eigen proces. Bij de KIES-groep staat de ervaring van het kind centraal.
Samen met andere kinderen leren ze om te gaan met hun ervaring en deze een plaats te
geven. Ze kunnen de scheiding leren begrijpen. Elk kind van gescheiden ouders is welkom.
Er hoeft geen sprake te zijn van een problematische scheiding om deel te nemen aan de
KIES-groep.

Een KIES-groep wordt begeleid door 2 gecertificeerde KIES-coaches. Een groep van
maximaal 10 kinderen komt 8 keer bij elkaar. In een veilige omgeving werken ze aan alles
wat met de scheiding te maken heeft. Als kinderen beter leren omgaan met de scheiding van
hun ouders, kunnen blokkades en problemen in een vroeg stadium worden verminderd of
zelfs opgeheven. Het KIES-programma wordt ook als preventieve hulpverlening ingezet. Uit
onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat de KIES-methode effectief is bij de
verwerking van de scheiding. Ook leidt de KIES-groep vaak tot beter contact met de ouders.
Kinderen in Arnhem, die te maken hebben met de scheiding van hun ouders, kunnen
deelnemen aan een KIES-groep. Omdat de Gemeente Arnhem het belangrijk vindt dat deze
kinderen goede ondersteuning krijgen is deelname voor ieder kind gratis. Bij voldoende
aanmeldingen zal in de wijkruimte van de Laar op vrijdagmiddag een KIES-groep starten. Er
zijn nog plekjes vrij.

Ouders kunnen zelf hun kind aanmelden. In Arnhem-Zuid bij KIES-Coaches Gaby Klok en
Sheila Arnoldus. Zij zijn bereikbaar via mailadres: kiesvoordekinderen@gmail.com
Voor meer informatie over de KIES-groep kunt u ook kijken op www.kiesvoorhetkind.nl of
www.kindenscheidingarnhem.com
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