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Van de directie 
Het heeft een tijd geduurd, maar woensdag is er eindelijk be-
gonnen met de sloop van de restanten van het oude kleuterge-
bouw. De ver-
wachting is dat 
het terrein op 
korte termijn 
schoon wordt op-
geleverd. Helaas 
wil dit nog niet 
zeggen dat we 
meteen kunnen 
starten met de 
aanleg van het 
nieuwe school-
plein. Het verschil van inzicht tussen de gemeente Eindhoven en 
ons bestuur SKPO over de verkaveling van het schoolplein, is 
nog steeds niet opgelost. 
 
De kinderen vinden de sloop interessant om naar te kijken. Ui-
teraard geven we hen hier, op bepaalde momenten, de ruimte 
voor.  
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Kalender 
 
 
Maandag 9 sep-
tember: ouderge-
sprekken & GMR 
 
Vrijdag 13 septem-
ber: groep 1-2 vrij 
 
Vrijdag 20 septem-
ber: schoolreis 
groep 1-8 
 
Vrijdag 20 septem-
ber: nieuwe Roffel 
 
Dinsdag 24 sep-
tember: MR 
 
Vrijdag 27 septem-
ber: Inloop groep 
3-8 
 
Vrijdag 27 septem-
ber: verkiezingen 
Leerlingenraad 
 
 
 
 
 
 

Voorstellen Marvin 
Mijn naam is Marvin van Heeswijk en ben 23 
jaar. Ik ben sinds kort woonachtig in Nistel-
rode. Ik zal het komende jaar vanuit de ge-
meente Eindhoven op de maandag en 
woensdag de gymlessen gaan verzorgen op 
basisschool De Troubadour. Dit is mijn eer-
ste werkjaar bij de gemeente Eindhoven. Als 
docent ben ik een persoon die open staat 
voor het helpen van kinderen, en ook het 
beste voor heeft met hen. Ik zal er alles aan 
doen om de kinderen beter te maken in mo-
torisch opzicht maar natuurlijk ook in het 
pedagogische gedeelte. Naast het geven van 
gymlessen heb ik nog een aantal hobby’s: voetbal, tennis en rei-
zen. Wanneer u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.  
 
Marvin gaat op onze school ook naschoolse sportactiviteiten ver-
zorgen gedurende het hele schooljaar. De eerste groep is al ge-
start! 

Medezeggenschapsraad 
In de vorige roffel hebben wij kandidaten gevraagd voor de MR. 
Eén ouder heeft zich kandidaat gesteld. Daarom zijn er geen ver-
kiezingen nodig.  
De MR bestaat uit: 
Lucia Lobont ( Moeder van Robert groep 7), Bram Janssen ( Va-
der van Eva-Lynn groep 6 en Lily-Anne groep 4A), Wouter van 
Hoof (Vader van Huub groep 6 en Marein groep 3A), Didi Verbeek 
(leerkracht groep 8), Eveline Vermeulen (leerkracht groep 3B) en 
Jelka Linskens (leerkracht groep 4B). Van harte welkom Wouter! 

Schoolreis 20 september 

Op 20 september gaan alle kinderen op schoolreis. Er gaan flink 
wat ouders mee die helpen middels het begeleiden van een 
groepje. Deze ouders krijgen vandaag een papieren brief met 
daarop meer informatie en de groepsverdeling. In de loop van de 
komende week krijgen alle andere ouders een e-mail met daarin 
alle praktische informatie. 

Parkeren auto’s 

We weten dat het parkeren van auto’s rond de school lastig is. 
Vooral rond 8.30 u en 15.00 u. Toch willen we u vragen, in het 
belang van de veiligheid van alle kinderen, auto’s niet op stoe-
pen, oversteekplaatsen of in bochten te parkeren. Nogmaals be-
dankt voor uw medewerking. 
 
 

Rondhangende jeugd 

We merken dat er na schooltijd en in weekenden de nodige men-
sen rondhangen rond school die er niets te zoeken hebben. Er 
wordt ook het nodige vernield. We zien ook dat er (klus)afval 
wordt gedumpt. Erg vervelend allemaal! We kunnen uw hulp ge-
bruiken. Wanneer u iets verdachts ziet, vragen we u om de poli-
tie te bellen: 0900 8844. Wellicht kunnen we  samen de overlast 
verminderen. Alvast enorm bedankt! 
  
 


