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De Roffel 

De Troubadour 

In deze Roffel on-
der andere: 

Kalender 

Techniek op school 

Nieuw in Nederland 

Halloween 

Sportweek 

Nr. 3 ‘19-’20 

Van de directie 
Vandaag zijn alle kinderen op schoolreis. We hopen dat het voor 
iedereen een hele leuk dag is! Via deze weg willen we alle ou-
ders die meehelpen enorm bedanken; zonder uw hulp kunnen 
we zo’n dag niet organiseren. 
 
Afgelopen woensdag was Eindhoven 75 jaar bevrijd. Vanuit het 
oogpunt geschiedenis maar zeker vanuit burgerschap is daar dit 
jaar extra aandacht besteed in groep 8. De kinderen hebben in 
de directe nabijheid van school zogeheten Struikelstenen 
schoongemaakt. Deze stenen liggen voor huizen waar in de 
Tweede Wereldoorlog bewoners uit hun woningen zijn gehaald 
door de Duitsers. Deze bewoners zijn helaas niet meer terugge-
komen. De verhalen achter deze stenen heeft veel indruk ge-
maakt bij de kinderen. Meer informatie vindt u hier.  
 

https://struikelehv.nl/
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Kalender 
 
 
 
Dinsdag 24 sep-
tember: MR 
 
Vrijdag 27 septem-
ber: inloop groep 3
-8 
 
Vrijdag 27 septem-
ber: verkiezingen 
Leerlingenraad 
 
Maandag 30 sep-
tember: opening 
themaweek; Kin-
derboekenweek. 
 
Dinsdag 1 oktober: 
Ouderklankbord-
groep (20.00 u) 
 
Woensdag 2 okto-
ber: opening kin-
derboekenweek 
 
Donderdag 3 okto-
ber: studiedag 
(alle kinderen vrij) 
 
Vrijdag 4 oktober: 
Leerlingenraad 

Techniek op school 
Afgelopen week is er een professor 
op school gekomen van Mad Science. 
Hij heeft een presentatie gehouden 
voor de groepen 3 tot en met 8. Kin-
deren kunnen zich aanmelden voor 
het naschoolse aanbod. Zij hebben 
allemaal een folder meegekregen van 
de professor. 
 

Nieuw in Nederland 
Binnenkort gaan we starten met een 
cursus voor onze internationale ouders: Nieuw in Nederland. De 
deelnemers hebben kinderen op onze school of bij Korein. Tijdens 
de bijeenkomsten ligt de focus op twee items: 

• Basiskennis van de Nederlandse taal; 

• Informatie over relevante onderwerpen m.b.t. kennis over de 
ontwikkeling van het kind, ons onderwijssysteem, de sociale 
kaart en participatie van de ouders. 

We hebben op onze school veel kinderen (en ouders) met ver-
schillende nationaliteiten. We vinden dat écht een meerwaarde 
voor ons onderwijs! Vanuit het oogpunt van Internationalisering 
vinden we dit aanbod voor de ouders een mooi initiatief en on-
dersteunen dit van harte. 

Halloween 

Vind je het leuk om mensen bang te maken, of kan je je mooi 
verkleden als zombie, mummie of Dracula? CKE, Parktheater en 
de Straatkamer e.v.a. organiseren samen een gave Halloween-
tocht in de wijk De Oude Spoorbaan op 31 oktober, en daar 
hebben we jullie hulp bij nodig! Zowel ouders als kinderen! 

Binnenkort komt een theaterdocent van CKE in de klas (groep 6 
t/m 8) om een griezelworkshop te geven. Kinderen die enthou-
siast zijn kunnen zich aanmelden voor een speciale workshopdag 
op maandag 14 oktober . Deze activiteit is in de herfstvakantie 
en wordt op onze school georganiseerd. Samen met de theater-
docent zullen zij een griezelact gaan maken waarmee ze gaan 
optreden tijdens de Halloweenroute op 31 oktober. Hoe spannend 
is dat! Alle andere kinderen van de Troubadour krijgen op 28 ok-
tober een griezelmoment in de klas. Zij zijn van harte welkom om 
mee te lopen tijdens de Halloween route op 31 oktober. 

Er zijn twee Halloweentochten in de buurt. Zie hiervoor de bijla-
gen. 

Nationale sportweek 

Vanaf 20 tot en met 29 september vindt de nationale sportweek 
plaats. Tijdens deze week wordt er tijdens de lessen van meneer 
Marvin stilgestaan bij de nationale sportweek. Eveneens zal er 
hier voor de leerlingen die deelnemen aan de naschoolse activi-
teiten, extra aandacht aan gegeven worden. Tijdens de naschool-
se activiteiten van 26 september worden spellen/activiteiten aan-
geboden die kinderen zelf tijdens het buitenspelen uit kunnen 
voeren. Laat deze week niet zomaar voorbijgaan voor u en uw 
kind(eren).  Voor overige activiteiten en informatie over deze 
week ga naar www.eindhovensport.nl en klik op het kopje Nationale 
Sportweek 2019. 

http://www.eindhovensport.nl/

