08-07-2022

De Roffel
08-04-2022
Beste ouders/ verzorgers,

18

Aanstaande maandag ontvangt u van mij een aparte mail met daarin
informatie over de groepsindeling en personele bezetting van volgend
schooljaar. We leggen op dit moment de laatste hand aan de leerlinglijsten.
Deze sturen we al jaren toe aan de ouders van groep 1-2 en 3 met alleen
de namen van de kinderen. Als u hier bezwaar tegen heeft dan ontvang ik
graag uiterlijk maandag een mailtje. In de hogere groepen doen we dit niet
meer, omdat hier nauwelijks veranderingen zijn.
Het formatieproces is een heel zorgvuldig proces en dat kost tijd en inzet. Ik
communiceer de formatie heel bewust laat in het schooljaar. De
voornaamste reden is dat er tot in de laatste schoolweken veranderingen
ontstaan doordat leerkrachten bijv. een andere baan hebben.
Ik wil natuurlijk graag een compleet plaatje presenteren, want het is voor
ieder kind belangrijk om te weten wie zijn/ haar juf/ meester wordt volgend
schooljaar. Ook zal volgend schooljaar in de jaarkalender staan wanneer
de formatie met u wordt gecommuniceerd.

Wist u dat…
•

U bij de volgende Roffel de jaarkalender ontvangt.

•

We volgend schooljaar als school met een team kinderen meedoen met
de First Lego league challenge. De ouders van groep 5 t/m 7 hebben
hierover een bericht gekregen.

•

•

ASML in samenwerking met Mad Science alle basisscholen in de
brainportregio technieklessen wil gaan geven. We hebben van diverse
ouders deze tip gekregen. Dank voor deze betrokkenheid! We kunnen
op deze manier techniek & wetenschap een plaats gaan geven in ons
onderwijsaanbod. Daarnaast is het heel passend bij onze ambitie om
brainportschool te worden. Uiteraard hebben we deze kans met beide
handen aangegrepen.
De schoolfoto’s nog niet binnen zijn. Ik verwacht dat dat niet al te lang
meer zal duren.

In deze Roffel
Ouderenquête
Zomeravondborrel
Zomerochtendshow
Juf/ meester dag
Schoolreis
Het Cultureel
Kinderfeest

-----------------------------

Agenda
13 juli
Juf/ meesterdag
15 juli
Het Cultureel
Kinderfeest
19 juli
Frietkraam
overblijven
20 juli
Musical gr 8 +
zomeravondborrel
21 juli
Doorschuifmoment
22 juli
Zomerochtendshow
Uitglijden groep 2
Uitvegen groep 8

Start zomervakantie
om 12 uur
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Analyse ouderenquête
Zoals u in heel veel vorige Roffels hebt kunnen lezen besteden we veel aandacht aan de
ouderenquête, want de informatie daaruit is voor ons erg belangrijk. U hebt de antwoorden op
vragen van ouders kunnen lezen. Maar hoe is het algemene beeld eigenlijk? Welk rapportcijfer
hebben we gekregen van u? En wat is ons antwoord op de aandachtspunten?

De Troubadour krijgt een ruim
voldoende van ouders. U geeft
ons gemiddeld een rapportcijfer
van 7.8. Dit is een mooi cijfer, waar
we ook trots op zijn. Vorig
schooljaar gaf u ons een 7.6.
We zien nog steeds ruimte voor
verbetering, want we gaan toch
voor minimaal een 8!
Verreweg de meeste ouders
vinden dat we kwalitatief goed
onderwijs leveren, kinderen voelen
zich veilig op school en hebben
het naar hun zin. Ook vinden
ouders dat leerkrachten op een
prettige manier met kinderen
omgaan en goed lesgeven. Tot
slot zien we dat ten opzichte van
vorig schooljaar de communicatie
naar u als ouder over hoe het met
de school gaat sterk is verbeterd.
We zijn erg blij met en trots op deze
hoge scores!

71% van alle ouders heeft de enquête ingevuld. Dit is een
uitstekende score! Waarvoor veel dank allemaal (Vorig
jaar was dit 48%).
We scoren hoog op de
onderdelen
•
•
•
•
•
•

Kwaliteit
Veiligheid
Welbevinden
Pedagogisch
handelen
Lesgeven
Algemene
communicatie over de
school

Aandachtspunten zijn
•

•
•
•

•

Specifieke informatie
over de ontwikkeling
van uw kind
Duurzaamheid
Eigenaarschap
Voldoende uitdaging
voor kinderen die
makkelijk leren
Contact kunnen
leggen met andere
ouders

Acties
•

We agenderen volgend schooljaar de vorm en inhoud
van de oudergesprekken op de vergaderingen. Dit
punt zal ook terugkomen in de MR en klankbordgroep
vergaderingen.

Acties
•

•

Net als vorig schooljaar scoren we lager op eigenaarschap bij kinderen en voldoende
uitdaging voor slimmere kinderen. N.a.v. vorig schooljaar hebben we hier al acties voor
uitgezet. Zo hebben we leerteams voor effectieve instructie en eigenaarschap opgezet en zijn
leerkrachten geschoold onder leiding van Onderwijs Maak Je Samen. Daarnaast hebben we
onderzoek gedaan naar eigenaarschap en effectieve instructie. We hebben bijvoorbeeld u
bevraagd op kindgesprekken. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van eigenaarschap bij
kinderen.
Het is op zich logisch dat u daarvan nog niet voldoende terugziet in het lesgeven. Deze
ontwikkelingen hebben gewoon meer tijd nodig. Vandaar dat we volgend jaar met dezelfde
speerpunten doorgaan.
Duurzaamheid is op dit moment geen speerpunt van de school. Zoals in eerdere Roffels met u
gedeeld wordt dat de komende jaren wel belangrijker, zo gaan we meer afval scheiden, is er
een Tiny Forest aangelegd en is er jaarlijks een thema duurzaamheid.
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20 juli 18.30-21.30 uur
Met deze borrel bedanken wij u als ouder/
verzorger voor uw hulp tijdens excursies, lezen,
op en neer rijden, sportdag, lentewandeling,
verkeersexamen, OR, MR, klankbordgroep en al
die hulp die we nu niet genoemd hebben.
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Herhaalde oproep voor begeleiding schoolreis
In de vorige Roffel hebben wij een oproep geplaatst, omdat we op zoek zijn naar ouders
die een groepje willen begeleiden tijdens onze schoolreis op donderdag 30 september.
De groepen 1-2 gaan naar Dierenrijk, de groepen 3-8 naar Toverland.
Er hebben zich al veel ouders opgegeven, maar we komen op dit moment in vrijwel alle
groepen nog een aantal ouders te kort…
De groepen 7 en 8 lopen wel in groepjes, maar zonder begeleiding rond.
Het zou enorm fijn zijn als u een gaatje in uw agenda kunt vinden om een groepje kinderen
te begeleiden.
U kunt u aanmelden via:
activiteiten-troubadour@skpo.nl
Alvast bedankt en we hopen op voldoende
aanmeldingen!
Groetjes,
De schoolreiscommissie

Samen voor alle kinderen
Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een
verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal
voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke
ouder kan het betalen.
Bent u een ouder met weinig geld of kent u een
kind dat opgroeit in deze situatie? Start dan een
aanvraag! Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag
bij de juiste organisatie terechtkomt.
Kijk
voor
meer
informatie
op:
www.samenvoorallekinderen.nl

Typetuin
Op dinsdag 1 november 2022 om 16:15uur
gaat er op onze school de typecursus van
de Typetuin van start. Onlangs ontving u hier
meer informatie over. Er zijn op dit moment
nog 13 plaatsen vrij.
Inschrijven
kan
via www.typetuin.nl/aanmelden (kies voor
de rechter variant, klassikaal). Indien u uw
kind inschrijft voor 1 augustus 2022 ontvangt
u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt
dan €160,- i.p.v. €185,-. Voor meer
informatie: www.typetuin.nl of bel naar 0135220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol.
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Juf/ meesterdag
Woensdag 13 juli vieren wij juf/ meesterdag. Op
deze dag vieren alle meesters en juffen hun
verjaardag met de kinderen en bedanken we
ze voor het fijne schooljaar.
We gaan op deze woensdag lekker spelen in
speeltuin Philipsdorp. U kunt uw kind daar tussen
08.30 en 08.45 naartoe brengen. Ze worden
daar opgevangen door de leerkrachten.
Tussen 11.45 en 12.00 kunt u uw kind daar weer
komen ophalen. De kinderen die op deze dag
normaal gesproken naar Korein gaan brengen
wij naar de opvang of we nemen ze ’s morgens
mee vanuit de voorschoolse opvang.
Gezien de tijd van het jaar hopen we op lekker
weer. Zorg voor anti-zonnebrand en handige
kleren. De kinderen hoeven deze dag geen
lunch mee te nemen. Wel een tussendoortje en
goed wat te drinken. Wij trakteren op iets
lekkers!

Adres: Anthony v. Leeuwenhoeklaan 30
Eindhoven
Wij hebben er zin in!

Zomerochtendshow
vrijdagochtend 22 juli
van 8.30u tot ongeveer 10.00u.

U bent van harte welkom!
Iedere klas verzorgt een optreden.

Zomerochtendshow
Dit schooljaar kan het weer! Onze
jaarlijkse zomershow net voor de
zomervakantie en iedereen doet mee!
Gedurende het schooljaar organiseren
we verschillende keren een open
podium voor kinderen. Meestal in de
gymzaal i.v.m. het weer, maar het laatste
open podium is altijd buiten. Vorig jaar
namen we toen afscheid van juf Lisette
die met pensioen ging.
Traditiegetrouw zijn ouders van harte
welkom bij de zomerochtendshow op de
speelplaats bij het voetbalveld, waarbij
iedere groep een spetterend optreden
laat zien in het thema vakantie!
Leuk als u erbij bent!
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