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De Roffel 

De Troubadour 

In deze Roffel on-
der andere: 

Kalender 

Cheque 

Zzzoef 

Nr. 10 ‘19-’20 

Van de directie 
Zoals u in een eerdere Roffel heeft kunnen lezen, hebben we 
voor alle kinderen vanaf groep 3 een Chromebook aangeschaft. 
Dit zien we als een aanvulling op ons onderwijs en zetten we 
alleen in wanneer de leerkracht denkt dat het een meerwaarde 
is. Gedurende de dag kunnen kinderen hiermee dus werken. Om 
dit op een goede manier te laten verlopen, maken we met de 
kinderen afspraken. Om dit een formeel karakter te geven, 
wordt er door de kinderen een overeenkomst (waarin deze af-
spraken staan) ondertekend. In de bijlage vindt u zo’n overeen-
komst. 
 
Enige tijd geleden hebben wij een subsidie aangevraagd om ma-
terialen aan te schaffen op het gebied van techniek en program-
meren. Van dit geld hebben we verschillende spullen gekocht 
die al worden ingezet in de klassen. Tijdens de studiedag vorige 
week maandag, hebben de teamleden uitleg gekregen en heb-
ben we deze spullen uitgeprobeerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportdag 2020 
 
Op 20 mei vindt de 
jaarlijkse sportdag 
weer plaats op de 
atletiekbaan in Eind-
hoven. We zijn op 
zoek naar ouders die 
willen meehelpen. U 
kunt zich hier aan-
melden bij juf Roos. 
Vermeld hierin uw 
naam, de naam van 
het kind en groep. 
Doe dit uiterlijk 21 
februari.  
Voor de meivakantie 
krijgen de hulpouders 
alle informatie. 
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Kalender 
 
Donderdag 13 fe-
bruari: MR (19.30 
u) 
 
Vrijdag 14 februa-
ri: Inloop groep 3-
8 
 
Vrijdag 21 februari 
vanaf 12.00 u: 
Studiemiddag en 
start van de carna-
valsvakantie.  
 
Maandag 2 maart: 
start tweede 
schoolbrede thema 
 
Vrijdag 6 maart: 
Leerlingenraad 
 
Donderdag 12 
maart: nieuwe 
Roffel 
 
Maandag 16 
maart: studiedag 
(alle kinderen vrij) 
 
 
 
 

Cheque 
De kinderen uit de Leerlingenraad hebben de cheque uitgereikt 
aan de heer Wolfs van Stichting Leergeld. Zoals we al eerder lie-
ten weten is er een bedrag van € 910 opgehaald tijdens de actie 
afgelopen Kerst. Het mooie is dat de gemeente Eindhoven bij ie-
dere euro die wordt ge-
schonken, € 2 extra geeft 
aan de stichting. Feitelijk 
betekent dat dus dat er 
ruim € 2700 ingezet kan 
worden in gezinnen waar-
van de ouders een smalle 
beurs hebben. Hiermee 
kunnen weer veel kinderen 
leuke dingen doen. Over 
een tijdje krijgen we een 
berichtje van hen waarin 
staat wat ze met het geld 
hebben gedaan. Wordt dus 
vervolgd! 

Zzzoef 
We gaan weer actief van start met onze ZZZoef  training, de rots 
& watertraining voor jongens en meisjes. Meer zelfvertrouwen, 
sterk voor jezelf staan en relaxter zijn in nieuwe situaties, dat is 
de kern van onze ZZZoef training voor kinderen. 
 
Praktische informatie:  
Startdatum: maandag 2 maart (6 lessen van 45 minuten) 
Locatie: bs de Troubadour, Eindhoven 
Leeftijd: 5- 8 jaar / 8-10 jaar 
Kosten: €25,00 per les (wij zijn een geregistreerde praktijk en 
dat maakt dat veel zorgverzekeraars vanuit het aanvullend alter-
natieve zorg u tegemoetkomen in de kosten) 
 
Wat is Rots & Water? 
Wij zijn ervaren en gecertificeerde trainers en gebruiken elemen-
ten uit de Rots en water training. Rots & Water is een sociale 
weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes vanaf de kleuter-
leeftijd die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op 
te komen in de omgang met anderen.  
 
Wat gaan we doen?  
Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd. 
Thema’s die aan de orde komen zijn: 

• Concentratie en focus 

• Sterk staan, zelfverzekerdheid 

• Omgaan met Emoties 

• Vriendschap  

• Zelfvertrouwen 

• Samenwerken  

• Lichaamstaal, wat straal ik uit en hoe doe ik dat? 

• Voor jezelf opkomen, grenzen aangeven 
 
U kunt uw kind aanmelden via de Troubadourapp en dan krijgt u 
via de e-mail te horen of de groep kan starten (i.v.m. voldoende 
aanmeldingen).  
 
Jorine van Beurden (Zzzoef) 
 

 


