
Eindhoven, donderdag 24 augustus 2017 

 

Maria van Bourgondiëlaan 2 - 5616 EE Eindhoven 
040-251 27 04 - troubadour@skpo.nl - www.troubadour-skpo.nl 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Het schooljaar 2017-2018 begint aanstaande maandag, 28 augustus, om 8.30 u. Wij hebben 

er enorm veel zin in! 

Zoals u in de Roffels heeft kunnen lezen, is vanaf dit schooljaar een nieuwe TroubadourApp 

voor uw smartphone beschikbaar. Deze is ontwikkeld voor ouders met kinderen op onze 

school. Hiermee kunt u onder andere: 

 Nieuwsberichten lezen; 

 De Roffels lezen; 

 De kalender van school raadplegen en synchroniseren met uw eigen agenda;  

 Contact opnemen met teamleden; 

 Uw kind ziekmelden; 

 Nieuws uit de groepen bekijken (inlog vereist), Klasbord vervalt; 

 De nieuwe schoolgids raadplegen; 

 Het Inspectierapport lezen; 

 Makkelijk zelf uw gegevens wijzigen (inlog vereist) die bij ons bekend zijn 

(bijvoorbeeld telefoonnummers). 

Hier vindt u de app voor Iphone gebruikers en hier komt u in de store voor Android. 

Voor sommige onderdelen moet u zich inloggen. Uiteraard is het niet verplicht om dit te 

doen, maar wanneer u alle functionaliteiten wilt gebruiken, is een inlog vanwege de privacy 

wel vereist. Hoe u dit kunt doen, leest u in de brief die de ontwikkelaar van de app heeft 

geschreven (zie bijlage). 

De komende periode krijgen de teamleden ook uitleg over hoe zij berichten kunnen plaatsen 

in de TroubadourApp.  

Mocht u vragen hebben over de App, dan hoor ik dat graag van u. 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/de-troubadour-eindhoven/id1271287132?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.troubadoureindhoven


 

 

 

 

Voor de volledigheid vindt u hieronder enkele belangrijke data voor de komende periode: 

 Maandag 28 augustus: eerste schooldag 

 Donderdag 31 augustus: Algemene informatieavond. Op deze avond krijgt u van de 

leerkracht van uw kind(eren) alle informatie voor dat schooljaar: 

19.00 u tot 20.00 u: groepen 1,2, 5 en 6 

20.15 u tot 21.15 u: groepen 3, 4, 7 en 8.  

(de groepen 7 en 8 starten gezamenlijk met informatie over het Voortgezet Onderwijs 

en gaan daarna uit elkaar) 

 Donderdag 14 september en maandag 18 september: Ouderavond over de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). 

 Vrijdag 22 september: Schoolreisje voor alle groepen. 

 Zaterdag 30 september: Klussen op de speelplaats o.b.v. de Speelplaatscommissie 

(info volgt later) 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter van Meurs, directeur. 

 


