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De Roffel 

De Troubadour 

In deze Roffel on-
der andere: 

Kalender 

Leerlingenraad 

Sinterklaas 

Verkeersveiligheid 

Nr. 6 ‘19-’20 

Van de directie 
Sinterklaas is inmiddels gelukkig in het land. Alle kinderen heb-
ben ondertussen hun schoen al gezet en in allerlei klassen wor-
den er activiteiten gedaan: pietengym, pietencircuit, themahoek 
Sinterklaas en crealessen.  
We hopen dat Sinterklaas een gaatje in zijn drukke agenda 
heeft kunnen vinden om ook onze school te bezoeken. Op vrij-
dag 6 december hebben alle kinderen vrij vanwege studiedag. 
 
Zoals u weet hebben we aan 
het eind van het vorige 
schooljaar afscheid geno-
men van de tablets van 
Snappet voor de kinderen 
vanaf groep 4. Deze werk-
wijze kwam namelijk niet 
overeen met onze visie. We 
hebben gekeken naar alter-
natieven en die hebben we 
gelukkig gevonden. De kin-
deren vanaf groep 3 krijgen 
ieder een eigen chromebook 
in bruikleen van school. We 
gaan werken met Gynzy. 
Echter, we zien de chrome-
books als een hulpmiddel in 
ons dagelijks onderwijs en 
zetten deze dus enkel in op 
momenten dat het een 
meerwaarde is voor de kinderen. Dit schooljaar staat verder in 
het teken van ontdekken van de software en uiteraard wordt het 
team hierin geschoold. Ook in de vier kleutergroepen komt aan-
vullende hardware; iedere groep krijgt een all-in-one-computer. 
We houden u natuurlijk op de hoogte! 

Kleding. 
Rond elke vakantie wor-
den de gevonden spul-
len van kinderen opge-
ruimd. Deze kunnen we 
namelijk niet oneindig 
bewaren. Dat betekent 
dus dat u tot en met 19 
december de tijd heeft 
om een kijkje te komen 
nemen. 

Staking  
Mogelijk wordt er ge-
staakt in het onderwijs 
op 30 en 31 januari. 
Wat dit gaat betekenen 
(voor u), is nu nog niet 
bekend. We houden u 
op de hoogte! 

https://www.gynzy.com/nl/
https://www.prowise.com/nl/personal-devices/all-in-one-pc/
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Kalender 
 
Donderdag 5 de-
cember: Sinter-
klaas op school 
 
Vrijdag 6 decem-
ber: studiedag 
(alle kinderen vrij) 
 
Woensdag 11 de-
cember: GMR 
 
Donderdag 12 de-
cember: inloop 
groep 3-8 
 
Vrijdag 13 decem-
ber: nieuwe Roffel 
 
Donderdag 19 de-
cember: kerstvie-
ring. 
 
Vrijdag 20 decem-
ber: studiedag; al-
le kinderen vrij 
 
Vrijdag 20 decem-
ber: kerstvakantie 
(t/m 5 januari)  
 
 
 

Leerlingenraad 
Vorige week vrijdag is de Leerlingenraad weer bij elkaar geko-
men. We hebben het onder andere gehad over een eerlijkere ver-
deling van de “voetbaldagen”, keuze van een goed doel voor 
kerstactiviteiten, buitenschoolse activiteiten, informatie over 
Hulphonden en de mogelijkheid van een moestuin op het nieuwe 
schoolplein. Het is een fijne club kinderen met goede ideeën!  
 

Verkeersveiligheid 
Enkele ouders van onze school vragen uw aandacht voor het on-
derstaande stuk. Dit initiatief ondersteunen wij volledig! 

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. Enkele jaren geleden zijn voor 
een betere doorstroming de stoplichten op het kruispunt bij het 
tankstation verwijderd. Hierna zijn diverse kruispunten en par-
keerplaatsen opnieuw ingericht. Dit heeft ongetwijfeld voor een 
betere verkeersdoorstroming geleid maar zeker niet tot een veili-
gere situatie voor voetgangers en fietsers. Er gebeuren hier dan 
ook geregeld ongelukken.  

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. 

Sinterklaas (5 december) 

Om 08.15 uur zullen we met alle kinderen Sinterklaasliedjes gaan 
zingen. Zodat de Sint aankomt op school en ook lekker mee kan 
swingen. 

Wanneer u aankomt op het schoolplein zal deze verdeeld zijn in 
vakken. Per klas komen de kinderen bij elkaar te staan en de 
kleuters staan vooraan zodat ze ook de hand van de Sint kunnen 
vastpakken. 

Na de aankomst gaan de kinderen met hun juf of meester naar 
hun eigen klas. Maar gaan eerst naar de kapstok voor hun jas en 
tas. 

De rest van de ochtend zullen wij de verjaardag van de Sint vie-
ren. En zullen de kinderen van groep 1 t/m 4 tijdens de optre-
dens voor de Sint flink gaan zwieren.  

Ook de grote kinderen die krijgen het fijn. Zij hebben dit voor 
elkaar gemaakt: één surprise met een rijm. 

  
Fijn Sinterklaasfeest allemaal! 

https://petities.nl/petitions/veilig-naar-school-troubadour?locale=nl
https://petities.nl/petitions/veilig-naar-school-troubadour?locale=nl

