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Van de directie 
De afgelopen week heeft u verschillende keren berichten ont-
vangen over de gevolgen van het Coronavirus in Brabant. De 
gevolgen waren helaas direct voelbaar op onze school. Teamle-
den die onder normale omstandigheden gewoon kwamen wer-
ken met bijvoorbeeld een verkoudheid, moesten nu volgens de 
richtlijnen van het RIVM thuisblijven. Er zijn zelfs groepen ge-
weest die we afgelopen week niet konden bemannen. Fijn dat u 
begrip heeft voor de ontstane situatie! 
 
Ondanks alle Corona-
perikelen, wordt er 
gelukkig ook nog ge-
woon lesgegeven. In 
verschillende groepen 
is er hard en betrok-
ken gewerkt aan het 
schoolbrede thema 
“Kunst”. 
 
Vorige week vrijdag 
hebben we samen 
met drie ouders, een 
verkeerskundige en 
de gebiedscoördinator 
van de gemeente om 
tafel gezeten om te 
kijken hoe we de vei-
lig rond de school 
kunnen verbeteren. 
Binnenkort volgt een 
tweede bijeenkomst.  
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Kalender 
 
 
Maandag 16 
maart: studiedag 
(alle kinderen vrij) 
 
Donderdag 19 
maart: rapport 2 
 
Vrijdag 20 maart: 
afsluiting school-
brede thema 
 
Maandag 23 
maart: GMR 
 
Donderdag 26 
maart: ouderge-
sprekken 
 
Vrijdag 27 maart: 
nieuwe Roffel 
 
Maandag 30 
maart: ouderge-
sprekken 
 
Donderdag 9 april: 
inloop groep 3-8 
 
Vrijdag 10 april: 
Goede Vrijdag (alle 
kinderen vrij) 

Bureau Jong 
Bureau Jong – Helpt kinderen bij scheiding 
Na een succesvolle groep vorig schooljaar, gaat er bij voldoende 
aanmeldingen binnenkort weer een groepstraject starten op De 
Troubadour.  
Alle kinderen vanaf groep 3 waarvan de ouders gescheiden zijn, 
mogen hieraan meedoen. Het maakt niet uit hoe lang de schei-
ding geleden is.  
We komen 7 weken (op donderdagmiddag om 15.15 uur op 
school) achter elkaar met een groepje van ongeveer 8 kinderen 
samen, elke week een uur.  
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten 
het thema scheiding aan bod komt. Dit doen we middels gebruik 
van theater, muziek, spellen, tekenen en schrijven. De kinderen 
verzamelen alle opdrachten in een mapje wat ze thuis kunnen 
laten zien. Zo krijgen ouders meer zicht op de emoties, gedach-
ten en gevoelens van hun kind rondom de meegemaakte schei-
ding en kunnen zij hierover in gesprek gaan. 
 
We hebben van beide gezaghebbende ouders schriftelijk toe-
stemming nodig om te kunnen starten. Dit kan geheel digitaal 
gedaan worden, via onze website. http://www.bureaujong.nl/
#aanmelden 
Het kan ook schriftelijk, vraag gerust aan de leerkracht of aan IB-
er Lotte Bogers op school.  
 
Er zijn nog een paar plaatsjes vrij om een groep te kunnen te 
starten, dus geef je zoon en/of dochter snel op. 
 
Kijk op onze website: www.bureaujong.nl voor meer informatie 
over de groepsbijeenkomsten 
 
Tot ziens! 
Hartelijke groeten, 
Ans en Susanne  
contact@bureaujong.nl 
 

 
  

Ouderraad zoekt penningmeester 
De Ouderraad van onze school is op zoek naar een nieuwe pen-
ningmeester. De penningmeester maakt o.a. de jaarlijkse begro-
ting en houdt het betalingsverkeer in de gaten van de OR. Ben je 
creatief en handig met cijfers? Word je enthousiast van al die 
leuke activiteiten die onze OR organiseert? Stuur dan een be-
richtje naar Peter, hij zorgt dat je aanmelding bij de OR terecht 
komt. Alvast enorm bedankt! 

 

Aanmelden nieuwe leerling 

Heeft u een kind dat nog geen 4 jaar is en nog niet is aangemeld 
op onze school? Dan vragen we u om dat zo spoedig mogelijk te 
doen om er zeker van te zijn dat u een plekje heeft. De afgelopen 
maanden zijn er de nodige kinderen ingestroomd in verschillende 
groepen. De laatste maanden van dit schooljaar komen er ook 
veel nieuwe kinderen (vooral in groep 1-2) naar school.  

 

Inplannen oudergesprekken 
U kunt weer de oudergesprekken inplannen. Afgelopen dinsdag 
heeft u hierover een bericht ontvangen. 
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