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De Roffel 

De Troubadour 

In deze Roffel on-
der andere: 

Kalender 

Schaaktoernooi 

Penningmeester 

Petitie tekenen 

Nr. 11 ‘19-’20 

Van de directie 
De komende week hebben de leerlingen een week carnavalsva-
kantie. Vandaag vieren we dit gezellige feest op school. We ho-
pen dat iedereen een fijne vakantie heeft en zien iedereen weer 
op 2 maart. Die dag start ook het tweede schoolbrede thema 
van dit schooljaar: Kunst (in de breedste zin van het woord). 
 
In een eerdere Roffel is er al eens aandacht geschonken aan de 
verkeersveiligheid rond de school. We merken dat het nodig is 
om dit nogmaals te doen. We realiseren ons dat de bereikbaar-
heid van onze school met de auto niet optimaal is; de straten 
zijn smal en er zijn weinig parkeerplaatsen rond school. Via het 
park kan er goed gefietst worden, maar de straten rond school 
zijn vanwege eerdergenoemde redenen niet heel veilig om te 
fietsen met kinderen. Binnenkort gaan we samen met enkele 
ouders om de tafel met de gemeente Eindhoven om te kijken 
hoe we dit kunnen verbeteren. Echter, het begint met het geven 
van het goede voorbeeld aan de kinderen. Veel van onze kin-
deren wonen op loopafstand van school, maar komen met de 
fiets of zelfs met de auto. Het lijkt soms een sport om de auto 
zo dicht mogelijk bij school te parkeren; op de stoep, in de 
bocht of op de oversteekplaats. Dit leidt echt tot zeer gevaarlij-
ke situaties voor onze leerlingen en uw kinderen. Daarom enkele 
tips: 

 Kom zoveel mogelijk te voet naar school. 

 Toch met de fiets? Probeer via het park te komen. 

 Auto? Liever niet, maar als het echt niet anders kan probeer 
dan de auto wat verder weg te zetten op een plek die daar-
voor is bedoeld. 

 Kom wat eerder naar school, dat scheelt gehaast. Vanaf 8.15 
u zijn er teamleden op het schoolplein 

We willen niet betutteld overkomen, maar samen optrekken om 
te zorgen dat uw kinderen veilig naar school kunnen komen.  

Schoolvoetbal 
 
We willen met 4 teams 
meedoen aan het 
schoolvoetbaltoernooi 
op woensdagmiddag 1 
april: 

 Meiden gr. 5 & 6. 

 Meiden gr. 7 & 8. 

 Jongens gr. 5 & 6. 

 Jongens gr. 7 & 8. 
  
Locatie: DBS 
Aanmelden kan vast 
via dit formulier. 
 
Na de vakantie volgt 
meer informatie. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiK8w67E0a8j1b8Uo_FqPT5xaT7rwcNkcYOQPTtCvvhhLaaA/viewform
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Kalender 
 
 
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) 
 
Donderdag 19 
maart: rapport 2 
 
Vrijdag 20 maart: 
afsluiting school-
brede thema 
 
Maandag 23 
maart: GMR 
 

Schaaktoernooi 
Begin februari hebben verschillende kinderen meegedaan aan 
een schaaktoernooi. Mede dankzij de hulp van verschillende ou-
ders was het een gezellige middag. 

 

 

 

 

 

 

Naschoolse sportaciviteiten 
De carnaval staat voor de deur. Dit betekent dat periode 3 van 
de naschoolse activiteiten voorbij is. Na de vakantie is het tijd 
voor periode 4 van de naschoolse sport. Tijdens deze naschoolse 
periode gaan we het volgend onderwerp behandelen: in- en uit-
maakspellen/atletiek. De maandag na de vakantie (2 maart) 
opent de inschrijving hiervoor via deze link.  Er is plek voor 30 
leerlingen, vol is vol. Bij eventuele vragen kunt u me altijd een 
berichtje sturen door hier te klikken. Ik hoop uw kind graag te 
verwelkomen tijdens de naschoolse sport in periode 4. 
Marvin van Heeswijk 
  

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! 

Petitie tekenen 
Heeft u er al aan gedacht om de petitie te tekenen waarop we u 
in Roffel 6 hebben gewezen? 
 
Veel leerlingen van de Troubadour wonen aan de overzijde van 
de Karel de Grotelaan. Deze straat is een behoorlijk drukke ver-
keersader in Eindhoven geworden.  
 
Een aantal ouders heeft contact met de gemeente Eindhoven ge-
zocht en gevraagd om een veiligere oversteek te creëren voor 
met name schoolgaande kinderen. Het gaat hier niet om de stop-
lichten terug te laten plaatsen, maar er is gevraagd om een veili-
ge en overzichtelijke oversteekplaats. Hierbij denken we aan een 
zebrapad met knippersignalering. Het antwoord van de gemeen-
te; vanwege grotere belangen (doorstroming) kan het verzoek 
naar alle waarschijnlijkheid niet ingewilligd worden. De ambte-
naar gaf aan dat bij meerdere meldingen en/of handtekeningen, 
de kans van slagen ook groter is.  
Daarom vragen wij, indien u dit ook ervaart of onderschrijft, dat 
u de petitie ondertekent, zodat ouders en school verenigd zijn. 
We kunnen dit bij de gemeente Eindhoven aanbieden in de hoop 
dat er serieus naar het verzoek wordt gekeken. U kunt hier een 
handtekening zetten.  

https://www.eindhovensport.nl/sporten/naschoolse-activiteiten
mailto:marvin.van.heeswijk@eindhoven.nl
mailto:p.vanmeurs@skpo.nl
https://petities.nl/petitions/veilig-naar-school-troubadour?locale=nl
https://petities.nl/petitions/veilig-naar-school-troubadour?locale=nl

