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De Roffel 

De Troubadour 

In deze Roffel on-
der andere: 

Kalender 

Noodplan 

Boekenbeurs 

Inleveren boeken 

Ouderklankbord-

Nr. 8 ‘19-’20 

Van de directie 
De eerste schoolweek van 2020 is weer een feit. We wensen ie-
dereen een heel fijn en gezond jaar toe. Voor de vakantie heb-
ben we genoten van een gezellige kerstviering. Er zijn enorm 
veel volle kratten met eten naar de voedselbank gegaan. Daar-
naast is er echt heel veel geld opgehaald (statiegeld, verkoop 
etenswaar en knutselwerken) voor stichting Leergeld. Binnen-

kort gaat de leerlingenraad een cheque van € 910 uitreiken 

aan hen. Wat mooi om te zien dat er zoveel mensen hebben ge-
doneerd; enorm bedankt hiervoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de volledigheid: op 30 en 31 januari is de school gesloten 
vanwege de landelijke staking. 
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Kalender 
 
Dinsdag 14 janua-
ri: Ouderklank-
bordgroep (20.00 
u). 
 
Vrijdag 17 januari: 
inloop groep 3-8. 
 
Vrijdag 24 januari: 
nieuwe Roffel 
 
Woensdag 22 ja-
nuari: boeken-
beurs 
 
Vrijdag 24 januari: 
Leerlingenraad 
 
Maandag 27 janua-
ri: Studiedag (alle 
kinderen vrij) 
 
Donderdag 30 ja-
nuari en vrijdag 31 
januari: school ge-
sloten vanwege 
landelijke stakings-
dag. 
 
Woensdag 5 febru-
ari: OR (20.00 u) 
 

Noodplan bij afwezigheid leerkrach-
ten 
U heeft donderdag een e-mail ontvangen met daarin een bericht 
over het noodplan dat wij vanaf vandaag hanteren. Wanneer u 
dit nog niet heeft gelezen, raden wij u aan om dit alsnog te doen. 

Ouderklankbordgroep (OKBG) 
Enkele keren per schooljaar is er een bijeenkomst van de OKBG. 
Dit gebeurt op dinsdagen van 20.00 tot 21.30 u. De data staan 
het activiteitenoverzicht dat u heeft ontvangen. 

Tijdens zo’n bijeenkomst gaat Peter in gesprek met ouders over 
allerlei onderwerpen om feedback te krijgen op zaken die op 
school spelen (bijvoorbeeld schoolreis, rapporten, naschoolse ac-
tiviteiten). We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om 
mee te denken en mee te praten. U kunt zich hiervoor aanmel-
den bij Peter (p.vanmeurs@skpo.nl). De eerstkomende bijeen-
komst staat aanstaande dinsdag gepland.  

Boekenbeurs 

Op 22 januari is de boekenbeurs in de hal van de school. Elk kind 
mag voor maximaal € 2,00 boeken of tijdschriften kopen (ouders 
mogen hun kind begeleiden). Tussen 12.00 en 12.15 uur zijn alle 
ouders welkom om zelf boeken te kopen op de beurs. 
 
Groep 8      08.30 – 08.45 uur 
Groep 7      08.45 – 09.00 uur 
Groep 3a      09.00 – 09.20 uur 
Groep 3b      09.20 – 09.40 uur 
Groep 4a      09.40 – 10.00 uur 
Groep 1/2a + groep 1/2b    10.00 – 10.20 uur 
Groep 1/2c + groep 1/2d    10.20 – 10.40 uur 
Groep 4b      10.40 – 11.00 uur 
Groep 5a          11.00 – 11.20 uur 
Groep 5b      11.20 – 11.40 uur 
Groep 6      11.40 – 12.00 uur 

Inleveren boeken bibliotheek 17 ja-
nuari 2020 

Op maandag 20 januari a.s. worden alle bieb boeken gescand 
en gesaneerd door medewerkers van de bibliotheek Eindhoven. 
Enige tijd later worden de kasten weer aangevuld met nieuwe 
boeken. De kinderen die bieb boeken thuis hebben liggen, wor-
den dringend verzocht om deze boeken voor of op vrijdag 17 ja-
nuari in te leveren. Alvast hartelijk bedankt voor jullie inzet! 


