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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

Sinterklaas 

Kerstmis  

Paarse vrijdag 

Voorstellen team 

Wereld met lef 

Verkeerssituatie 

Op voeten en fietsen 

naar school 

Zwemweek 

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

Agenda 

 

19 december 

Inloop voor ouders 

 

22 december 

Kerstdiner & 

Kerstmarkt op school 

 

23 december 

Studiedag  

Alle kinderen vrij 

 

26-12 t/m 8-01-2023 

Kerstvakantie 

 

09 januari 2023 

Eerste schooldag na 

de Kerstvakantie 
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Beste ouders/ verzorgers, 
 

Sinterklaas 

Maandag bezochten Sinterklaas & Piet De Troubadour. In de onderbouw 

gingen de groepen op bezoek bij de Sint in de gymzaal. In de bovenbouw 

werden er surprises uitgepakt en gedichten voorgelezen. De gymzaal was 

door de ouders van de Ouderraad sfeervol e aangekleed. Bedankt daarvoor! 

We kijken terug op een heel geslaagde en gezellige dag met de kinderen.  

 

Kerstmis (zie meer info in de aparte kerstmailing) 

Dinsdagochtend stonden de eerste kerstbomen alweer in de school en 

woensdag heeft u een mailtje gekregen met de kerstactiviteiten. Hieronder 

de belangrijkste zaken herhaald:  

• Kerstdiner kinderen. Iedereen maakt iets lekkers! 

• Kerstmarkt ouders u bent van harte uitgenodigd. Vergeet niet om de poll 

in te vullen: https://forms.gle/xDXXZwccSHxtVYgA7  

• Goede doelen actie voor stichting jarige job. U kunt lege flessen inleveren 

en houdbare etenswaren voor de voedselbank. 

 

Paarse vrijdag 

Vandaag vieren we paarse vrijdag op school. Met deze dag vieren we dat je 

jezelf mag en kan zijn op onze school. In de klassen is passend bij de leeftijd 

van de kinderen en wat er op het moment leeft in de klas aandacht aan 

paarse vrijdag gegeven. Soms is er een ik-ben-uniek tekening gemaakt, soms 

een prentenboek voorgelezen en soms is er meegedaan aan een spelshow. 

 

We hebben in de klassen aandacht besteed aan een respectvolle houding 

t.a.v. mensen die er anders uitzien, anders denken als jij of een andere mening 

hebben. We leren de kinderen dat meningsverschillen er mogen zijn en dat je 

geschillen oplost met woorden (met discussie of debat) en een open 

nieuwsgierige houding richting de ander en niet met geweld.  

 

Het is belangrijk om hier met de kinderen over te praten, want Nederland is 

dan wel een tolerant land, maar we zijn er nog niet. Wij als team vinden het 

belangrijk om de kinderen op onze school waarden als tolerantie, 

verdraagzaamheid en respect mee te geven. Er horen ook werkwoorden bij: 

tolereren, verdragen en respecteren en dus vraagt het van ons een actieve 

houding.  Ik vind het zelfs een basisvak en we noemen het burgerschap. 

 

 

09-12-2022 
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Voorstellen team 
 

Mijn naam is Eveline Vermeulen, 44 jaar oud en woon in 

Blixembosch, een hele gezellige wijk in Eindhoven! Ik ben al weer 

16 jaar getrouwd met Jeroen en samen hebben wij twee 

puberdochters: Fenne van 15 en Luuke van 14. Ik werk al weer ruim 

12 jaar op de Troubadour. De eerste jaren met name in de 

bovenbouw, daarna ben ik samen Imke naar groep 3 gegaan. We 

hebben met veel plezier 5 jaar lang lesgegeven aan deze groep, 

nu zijn we over naar groep 4A! 

In mijn vrije tijd vind ik het heel gezellig om af te spreken met 

vriendinnen en lekker bij te kletsen en te borrelen. Ik geniet ook van 

lekker kokkerellen in de keuken en helaas is het ook hard nodig om 

te sporten. Sinds een aantal maanden ben ik regelmatig op de 

spinningfiets te vinden in de sportschool, maar of ik dat een hobby 

kan noemen…. 

Stiekem ben ik ook wel een beetje de kluns van de Troubadour, ik 

heb heel wat schroeven en platen in mijn lijf, maar dat mag de pret 

niet drukken hahaha! 

 Ik geniet van het lesgeven en ik vind het erg leuk om samen met 

mijn duo collegaatje Else groep overstijgend  de kinderen op 

verschillende manieren te laten leren. Dus regelmatig sta ik buiten 

met de klas sommen te springen, getallenlijnen te tekenen en ga 

zo maar door.. 

Afgelopen week hebben alle kinderen van groep 4 herfstblaadjes 

met dicteewoorden opgeraapt in de klas, dit vonden ze ook 

fantastisch!  

Op maandag sta ik niet voor de klas, maar geef ik extra 

begeleiding aan verschillende kinderen uit verschillende 

jaargroepen. Op woensdag, donderdag en vrijdag geef ik les aan 

mijn clubje in groep 4a. 

 

Voorstellen team 

Mijn naam is Else en ben met mijn 25 jaar de junior van de 

school. Ik kom oorspronkelijk uit Breda maar woon nu een 

aantal jaar in het bruisende Strijp-S.  

In mijn vrije tijd ga ik graag op reis, kook ik voor vrienden en 

familie en geniet ik van een feestje.  

 

Ik werk sinds 2019 met veel plezier fulltime op De Troubadour. Ik 

ben nu voor het vierde jaar leerkracht van groep 4. Mijn fijne 

collega's en jullie kinderen maken dat ik elke dag weer veel 

plezier heb in mijn werk. Samen creëren we een plek waarin 

kinderen vanuit een vertrouwde basis zichzelf en de wereld om 

hun heen kunnen ontdekken, want er is zoveel moois.  
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Verkeerssituatie  

Handhaving door BOA’s  

Op woensdag 30 november zijn BOA’s voor de eerste keer 

komen handhaven op de verboden te stoppen zone voor de 

school en Korein. Er zijn in totaal 6 waarschuwingen 

uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regel hebben 

gehouden. Binnenkort worden meer controles uitgevoerd.  

De BOA’s gaven ons de feedback dat het in vergelijking met 

andere scholen in Gestel het hier erg goed gaat en dat 

verreweg de meeste mensen zich aan de regels houden. 

Bedankt daarvoor.  

Buurtsafari (gastles fietsersbond) 

Op vrijdag 2 december heeft de fietsersbond in groep 6-8 

een buurtsafari les gegeven. Studio 040 kwam langs om te 

filmen:  

https://studio040.nl/nieuws/artikel/eindhovense-basisschool-

wil-meer-kinderen-op-de-fiets 

Op voeten en fietsen naar school 

Volgende week houden we de actieweek op voeten en 

fietsen naar school. Ieder kind krijgt een stickerkaart en kan 

op deze manier elke dag een sticker verdienen als hij of zij te 

voet of met de fiets naar school is gekomen die dag.  

De stickerkaarten blijven in de klas en de leerkrachten delen 

elke dag de stickers uit. Vanuit de positieve gedachte delen 

we de stickers uit. Het is echt niet zo dat kinderen worden 

aangekeken of beoordeeld. 

 

 

 

 

Wereld met LEF 

Vorige week donderdag is de jury van het Wereld met 

Lef fonds bij elkaar gekomen en dankzij juf Else hebben 

we weer twee subsidiebedragen toegekend gekregen, 

zodat we wereldburgerschap weer een stukje meer 

zichtbaar kunnen maken op De Troubadour.  

Er is een bedrag toegekend voor de aanschaf van 

gezelschapsspelletjes in het Engels, dus bijv. een Engels 

kwartet. We willen ook spelletjesmiddagen organiseren 

met de bewoners van Engelsbergen. 

Het tweede bedrag is voor onze deelname volgend 

schooljaar aan World Clean up day. Ieder kind krijgt dan 

een dopper van school, we organiseren een 

opruimwedstrijd in de wijk en de kinderen gaan naar 

een duurzame theatervoorstelling. 
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 Update speelgoedinzamelingsactie 

 
Inmiddels is de goede Sint weer vertrokken en zijn alle speelgoedpakketten uitgedeeld. Dit jaar 

hebben we 20 kinderen blij kunnen maken met leuke cadeautjes. 

Dit allemaal dankzij de bijdrage van vele ouders/verzorgers. Ontzettend bedankt voor jullie 

bijdrage in welke vorm dan ook. 

 

Tevens hebben we ook een hele mooie bijdrage van Mepal en het goede doelenfonds van 

coöperatie DELA mogen ontvangen. 

 

Natuurlijk hopen we dat deze actie volgend jaar niet meer nodig is, maar mocht dit wel zo zijn 

dan maken we er samen weer iets moois van. 

Fijne decembermaand voor iedereen gewenst! 

 

Sharon, Khadija en Femke 
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