
 Welkom terug! 
Nu er steeds meer coronamaatregelen worden versoepeld en morgen de 1,5m maatregel vervalt 
hebben we als team nagedacht over hoe we u als ouders opnieuw kunnen verwelkomen in de school. 
We hebben bijvoorbeeld de oudergesprekken weer op school gevoerd. We kijken daar erg positief op 
terug. Fijn om u weer op school te zien! 
 
 
 
 
 
 
 
De coronatijd heeft de kinderen zelfstandiger gemaakt. Zelf verantwoordelijk zijn voor het ophangen 
van je jas en tas maakte de kinderen trots en blij. Eigenlijk kunnen ze dit gewoon hartstikke goed en 
daar hebben ze ons als leerkrachten en u als ouder niet echt bij nodig.   
 
Tijdens normale schooldagen hebben we onderstaande afspraken gemaakt:  

• Om 08.20 uur gaat de bel en mogen de kinderen naar binnen.  

• De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 staan ‘s morgens buiten. Per leerplein blijft 1 leerkracht 
binnen om toezicht te houden.  

• De kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar binnen.  

• Ook de kleuters mogen zelfstandig naar binnen en zelf hun jas en tas ophangen. U bent als 
kleuterouder natuurlijk welkom in de school, maar u bent niet verplicht om mee naar binnen te 
gaan.  

• We vragen u om niet in de gang bij de kapstok te blijven staan, want hier wordt het dan echt te 
druk, maar uw kind zelf de jas op te laten hangen en even te wachten in de grote hal. Vervolgens 
kunt u samen met uw kind naar de klas lopen.  

• De leerkrachten van groep 1-2 zijn binnen in hun klas en op het leerplein.  

• Om 08.30 uur starten de lessen. 
 
Om u als ouder een kijkje te geven in de school organiseren we volgende week dinsdag 28-09 en 
woensdag 29-09 2 extra inloopochtenden tot 08.45 uur. Ook aan het einde van het thema 
Kinderboekenweek organiseren we 2 inloopochtenden: op woensdag 20-10 en donderdag 21-10. 
Gedurende de rest van het schooljaar staan op verschillende dagen ook inloopochtenden gepland. 
Deze kunt u terugvinden in de jaarkalender.  
 
We vinden het nog niet verstandig om alle ouders tijdens de inloop tegelijk in de school te 
verwelkomen. Daarom hebben we een splitsing gemaakt op de eerste letter van de achternaam van de 
kinderen. Dus begint de achternaam van uw kind met een A t/m K bent u welkom op dinsdag 28-09 enz. 
Hieronder het schema:  
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Agenda 

28-09 inloop voor ouders  

29-09 inloop voor ouders 

29-09 Kinderpostzegels 

01-10 Schoolreis Efteling 

05-10 Studiedag/        
dag van de leerkracht 

06-10 Opening thema 
kinderboekenweek 

14-10 inloop voor ouders 
(vervalt) 

20-10 inloop voor ouders 

21-10 inloop voor ouders 

22-10 Start herfstvakan-
tie 15.00 uur 

22-10 Einde thema      
kinderboekenweek 

 

 

 

 

Dinsdag 28-09 Achternaam kind: A t/m K 

Woensdag 29-09 Achternaam kind: L t/m Z 

Woensdag 20-10 Achternaam kind: A t/m K 

Donderdag 21-10 Achternaam kind: L t/m Z 



Schoolreisje 
 

Volgende week vrijdag is het eindelijk zover.... 
We gaan met de hele school naar de Efteling! 

Om 8.30 uur worden alle kinderen gewoon in de klas verwacht. Daar wor-
den zij voorbereid op de dag om vervolgens om 10.00 uur te vertrekken met de bus richting Kaatsheu-
vel. Rond 17.00 u worden de kinderen weer op school verwacht.  

 
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 verkennen samen met een hulp-
ouder in kleine groepjes het pretpark. De kinderen van groep 7 en 8 
lopen in groepjes zonder begeleiding door het park, hier worden ui-
teraard vooraf met de groepen 7 en 8 heel goede afspraken over ge-
maakt. Er is een centrale post waar kinderen naar toe kunnen gaan. 
Ook lopen alle leerkrachten rond om een oogje in het zeil te houden. 
Maar daarnaast vinden ze het natuurlijk ook gezellig om mee in een 
achtbaan te gaan of om samen te genieten van de droomvlucht.  
 
Wilt u met onderstaande zaken rekening willen houden? 
• Alle kinderen laten geld en mobiele telefoons thuis. (Ook de groepen 7 en 8) 
• De kinderen moeten natuurlijk gekleed zijn op de te verwachte weersomstandigheden. 
• De kinderen hebben allemaal een hesje van De Troubadour aan, zo zijn we zichtbaar voor elkaar. 
• De kinderen nemen brood en drinken mee voor de gehele dag. Het drinken graag verpakt in plastic 

flesjes of pakjes. Glazen flesjes of blikjes zijn niet handig. Aangezien de kinderen de spullen deze 
dag zelf bij zich moeten houden, is een rugzak (voorzien van naam en groep) het meest praktisch. 

• Mochten de kinderen (flink) vertraagd zijn op de terugweg door bijvoorbeeld een file, dan laten de 
leerkrachten dat weten middels de TroubadourApp. Houd deze dus aan het einde van de middag 
goed in de gaten.  

• Heeft uw kind wagenziekte mail dit vooraf even naar de leerkracht van uw kind.  
• De bussen zullen bij vertrek en terugkomst parkeren in de Limburglaan.  
• Vanuit de Limburglaan lopen we gezamenlijk met alle hulpouders, leerkrachten en leerlingen naar 

het speeltuintje bij onze school. In het speeltuintje verzamelt iedere groep zich bij de eigen leer-
kracht om vervolgens gezamenlijk terug te lopen naar het schoolplein. Wij verzoeken u geduldig te 
wachten en uw kind pas op het schoolplein op te 
halen, zodat de leerkracht een goed overzicht kan 
houden van zijn/ haar eigen groep.  

 
We gaan er natuurlijk een supergezellige dag van ma-
ken! Wij hebben er in ieder geval al heel erg veel zin in! 
 
Met vriendelijke groet,  
De schoolreiscommissie 
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Oudergesprekken 
 
Vorige week donderdag en afgelopen maandag stonden de kennismakin-
gesprekken gepland. Onder het genot van een kopje koffie/ thee was u 
weer welkom in de school om over de ontwikkeling van uw kind te pra-
ten. De leerkrachten kijken terug op fijne en goede gesprekken. We willen 
u bedanken voor uw inbreng en positieve bijdrage. Als u in de tussentijd vragen heeft over de ontwik-
keling van uw kind wacht dan niet tot de volgende gespreksronde, maar neem meteen contact op met 
de leerkracht(en). 
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Mad Science 
 
Afgelopen woensdag was Prof. Dr. disco te gast op 
onze school om de kinderen van groep 3 t/m 8 en-
thousiast te maken voor wetenschap & techniek. 
Het was een spectaculaire show! 
Als uw interesse heeft in de workshops na school-
tijd kunt u uw kind aanmelden via 
inschrijven.mad-science.nl  
De eerste workshop start op donderdag 4 novem-
ber van 15.15 uur tot 16.15 uur 

Bibliotheekvrijwilligers gezocht 
Alle ouders die zich al als vrijwilliger hebben aangemeld, bedankt! U ontvangt binnenkort een 
uitnodiging om bij elkaar te komen. We zijn nog op zoek naar een paar extra handen:  
 
Vindt u het leuk om een handje te helpen in de bieb? Kleuters helpen een boek kiezen op maan-
dagmiddag of gelezen boeken opruimen? Of misschien vindt u het leuk om daarnaast ook sa-
men met school na te denken over onze collectie boeken of andere leesactiviteiten in de school? 
Nu we de school meer en meer open kunnen stellen voor ouders en we opnieuw de verbinding 
zoeken met elkaar willen we ook een nieuwe oproep doen voor biebvrijwilligers. Misschien heeft 
u eerder geholpen en wilt u het weer oppakken of lijkt het u leuk om te helpen?  
 
Meld u dan aan via onze taal-/ leescoördinatoren: Hélène en Stella:  
h.lemmens@skpo.nl  s.sneijders@skpo.nl  



Kinderpostzegels  
 
 

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e 
editie van de Kinderpostzegelactie van start. De leerlingen van 
groep 7 en 8 gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. Het thema van de 
actie is dit jaar ' Geef meer kracht'. 
 

De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor projecten die kinderen helpen meer veerkracht 
te ontwikkelen. Op de website van de Kinderpostzegels kunt u daar meer informatie over vin-
den.  

 

 
 

 

www.kinderpostzegels.nl  
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Kinderuniversiteit 
 
De universiteit van Tilburg organiseert voor kinderen vanaf 9 jaar 
kindercolleges over verschillende onderwerpen Sommige colleges 
zijn onder schooltijd en sommige na schooltijd  
De eerst volgende keer na schooltijd gaat het over eenzaamheid. 
 

Wanneer: Woensdag 29 september – 15.00 – 16.30 uur 
Waar: de Bibliotheek LocHal Tilburg 
Voor wie: Jongeren vanaf 9 jaar 
Aanmelden: jeugdlochal@bibliotheekmb.nl 
 

Weet jij wat eenzaamheid is of heb je het weleens 

ervaren? Eenzaamheid is een steeds groter pro-

bleem onder alle leeftijdsgroepen. Ook kinderen 

hebben er steeds meer last van.  

Wetenschapper Gerine Lodder van Tilburg Univer-

sity doet onderzoek naar dit onderwerp en vertelt 

erover tijdens een Kindercollege op woensdag-

middag 29 september in de Bibliotheek LocHal in 

Tilburg. Na het college krijgen de kinderen een 

workshop en gaan we zelf een kaartje schrijven 

voor mensen die eenzaam zijn.  

Workshop 
Vaak lijkt het alsof iemand online veel vrienden/likes heeft, maar in het echte leven is dat niet altijd zo. 
In corona-tijd viel dit extra op, omdat kinderen elkaar niet meer fysiek zagen. Na het college gaan we 
hier samen over in gesprek en schrijven we zelf een kaartje voor mensen die eenzaam zijn. Ook mag je 
een digitale boodschap inspreken voor iemand van wie jij weet dat die het kan gebruiken. 
 

Samenwerking 
De Kindercolleges worden aangeboden door de Bibliotheek Midden-Brabant en Tilburg University Juni-
or. Zij bieden gezamenlijk een programma van (online) Kindercolleges met interessante thema’s voor 
kinderen vanaf 9 jaar. De colleges worden gegeven door wetenschappers van Tilburg University. Biblio-
theek Midden-Brabant verzorgt een bijbehorende workshop.  
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