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De Roffel 

De Troubadour 

In deze Roffel on-
der andere: 

Kalender 

Rectificatie  

Inloop groep 3-8 

Fietsenstalling 

Nr. 1 ‘19-’20 

Van de directie 
Na een welverdiende vakantie zijn de kinderen afgelopen maan-
dag weer begonnen op school. Er zijn flink wat nieuwe leerlingen 
op school. We wensen hen een hele fijne tijd toe op De Trouba-
dour. In de klassen hangt al een hele fijne sfeer. In de eerste 
weken is er in alle groepen extra aandacht voor de groepsvor-
ming. Er worden met de kinderen allerlei opdrachten gedaan die 
te maken hebben met onder andere kennismaken tussen leer-
lingen onderling en tussen leerlingen en teamleden. 
 
Op het gebied van personeel zijn er ook wat nieuwtjes. Zo zijn 
juf Hanneke en juf Nicole zwanger. Nicole is in januari uitgere-
kend en Hanneke in februari. We wensen hen een hele fijne 
zwangerschap toe! Daarnaast is er ook een nieuwe vakleer-
kracht gym: meneer Marvin. Hij is afgelopen week al begonnen 
op onze school en hij zal zich in de komende Roffel aan u voor-
stellen. Tenslotte is juf Else dit schooljaar gestart in groep 4a. 
Zij vervangt het ziekteverlof van juf Wanda.  
 
Elke vrijdag wordt er in alle klas-
sen een Sociokring gehouden. 
De verbeterdoelen die hierin 
worden besproken worden opge-
schreven en neergezet op de 
bankjes die hangen onder de 
trap in de hal. Hier liggen ook 
allerlei folders. U bent van harte 
welkom om eens een kijkje te 
komen nemen.  
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Kalender 
 
 
Woensdag 28 au-
gustus: vergade-
ring Ouderraad 
(20.00 u) 
 
Vrijdag 30 augus-
tus: inloop groep 3
- 8 
 
Vrijdag 5 septem-
ber: oudergesprek-
ken. 
 
Vrijdag 6 septem-
ber: nieuwe Roffel 
 
Maandag 9 sep-
tember: ouderge-
sprekken & GMR 
 
Vrijdag 13 septem-
ber: groep 1-2 vrij 
 
Vrijdag 20 septem-
ber: schoolreis 
groep 1-8 
 
 
 
 
 

Rectificatie activiteitenkalender 
Helaas is er een hinderlijk fout geslopen in de activiteitenkalender 
die u heeft ontvangen. Daar staat in dat de kinderen uit groep 1-
2 op vrijdag 6 september vrij zijn. In de vakantieplanning die u in 
maart heeft gekregen staat dat de kleuters op 13 september vrij 
zijn. De juiste datum is vrijdag 13 september.  

 

Medezeggenschapsraad 
Door verhuizing van een ouder die lid van was van de MR is een 
vacature ontstaan in de medezeggenschapsraad van onze school. 
Voelt u zich betrokken bij de school en u zou wel wat meer willen 
betekenen voor de school? Wilt u meedenken over het beleid van 
de school? Meld je dan voor 30 august aan voor de MR! Stuur 
een mailtje naar j.linskens@skpo.nl  

 

Extra ruimte om fietsen te stallen 

Aangezien de fietsenstalling bij het oude kleutergebouw niet 
meer te gebruiken is, moeten de kinderen dus alle fietsen op een 
plek stallen. Dit is behoorlijk krap. We hebben afgelopen week 
wat extra rekken neergezet. Daarnaast zal er ook nog wat extra 
ruimte komen doordat teamleden enkel de parkeervakken gaan 
gebruiken op de parkeerplaats. Helaas is het nog niet optimaal en 
we hopen dat de nieuwe speelplaats (met voldoende ruimte om 
de fietsen te stallen) snel gerealiseerd wordt. We hopen op uw 
begrip! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inloop groep 3-8 

Wellicht heeft u het afgelopen week al gemerkt; naast de kleu-
ters mogen de kinderen van groep 3 tot en met 8 ook dagelijks 
om 8.20 u. naar binnen. Op deze manier proberen we de drukte 
tijdens de ochtend meer te spreiden. Tot nu toe is dat prima be-
vallen. Dat betekent dus dat alle kinderen vanaf 8.20 u. rustig 
naar binnen kunnen gaan. De leerkrachten vanaf groep 3 zijn nog 
gewoon allemaal om 8.15 u. buiten, vijf minuten later gaan ze 
naar de klassen. 
 
  

Schoolreis 

Er zijn flink wat ouders die zich hebben aangemeld om mee te 
helpen tijdens de schoolreis. Dank jullie wel! We hebben helaas 
ook wat ouders moeten teleurstellen omdat er teveel aanmeldin-
gen waren.  De ouders die meegaan, krijgen binnenkort een e-
mail met daarin aanvullende informatie. 


