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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

E-Waste race 

Ouderenquête  

Voorstellen team 

Sporttoernooien  

Voice straatkamer 

Schil & Stronk 

Tv kijken 

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

 

Agenda 

13 maart 

MR vergadering 

 

14 maart 

OR vergadering 

 

15 maart 

Studiedag  

Alle kinderen vrij 

 

16 maart 

Kangoeroewedstrijd 

 

17 maart 

14.30 uur – 14.50 uur 

Kijkmiddag voor 

ouders i.v.m. thema 

ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Sint

e 

Beste ouders/ verzorgers, 
 

E-waste race 

Onze school doet mee met de E-waste race. Samen met 10 andere 

basisscholen gaan de leerlingen van groep 8 zoveel mogelijk elektronisch 

afval inzamelen. Leerlingen gaan langs bij mensen in de buurt en leren met 

het project meer over duurzaamheid en recyclen. Ook buurtbewoners kunnen 

afval op school inleveren. 

Maandag 28 februari was de aftrap met wethouder van klimaat: Rik Thijs. Ook 

studio 040 (klik hier) en het Eindhovens Dagblad (klik hier) waren erbij.  

 

Ouderenquête  

Ik wil alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld heel hartelijk bedanken 

voor de genomen tijd en moeite. Maar liefst 62% van alle ouders heeft de lijst 

ingevuld en dat geeft ons een heel goed beeld van hoe u over de school 

denkt.  

Kleine sneak peak: u geeft ons gemiddeld een 8.0 als rapportcijfer. Twee jaar 

geleden was dat een 7.6 en vorig jaar was dat een 7.8. We zijn echt heel erg 

blij met deze score en het vertrouwen dat u ons daarmee geeft.  

 

Naast mooie complimenten in de opmerkingen is er natuurlijk ook kritische 

feedback. En ondanks dat ik eigenlijk alleen goeie dingen wil horen, is ook 

deze feedback welkom. We zijn een school en niet alleen kinderen leren hier 

en maken hier fouten. Gelukkig doen wij dat ook en er is altijd ruimte voor 

verbetering. Feedback is dus meer dan welkom, want dat zijn de 

aanknopingspunten om ons onderwijs nog beter te maken.  

 

De komende Roffels besteden we elke keer aandacht aan de vragenlijst en 

de opmerkingen die u heeft gegeven. Net zoals vorig schooljaar kopieer ik de 

feedback in een tekstvak en geef ik mijn reactie. Soms kunnen we direct wat 

met de feedback doen, zoals het aanpakken van het schoolplein en soms is 

nee ook een antwoord, maar geluisterd wordt er altijd.  

 

10-03–2023  

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/
https://studio040.nl/nieuws/artikel/elf-basisscholen-strijden-bij-e-waste-race-om-schoolreisje
https://www.ed.nl/eindhoven/basisschool-de-troubadour-trapt-e-waste-race-af-waarom-heb-je-die-nieuwe-telefoon-nodig~a5460e64/
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Voorstellen team 
 

Mijn naam is Renee Hoens, 37 jaar oud en woon in 

Nuenen, ik denk het gezelligste dorp van Brabant! Ik ben 

inmiddels al 4 jaar getrouwd met Koen. Een aantal 

kinderen uit groep 6/7 kunnen zich misschien de bruiloft 

nog wel herinneren.  

Ik werk al weer ruim 8 jaar op de Troubadour. Ik zal dit jaar 

dus afscheid moeten nemen van mijn eerste kleutertjes, 

na de kleuters ben ik naar groep 3 gegaan, waar ik nu al 

voor het derde jaar deze lieve kinderen mag leren lezen. 

En dit jaar heb ik het voorrecht om samen met Danique 

de groep te draaien, wat hebben we een lol.   

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

met vriendinnen en lekker te shoppen of te borrelen. Ik 

ben ook vaak in het dorp te vinden, waar van alles wordt 

georganiseerd. Zo staat er dit jaar een prachtige ijsbaan 

in het park. Ook tijdens carnaval is dat the place to be.  

 

Dus deze juf maakt in ieder geval van elke dag een 

feestje! 
 

Voorstellen team 

 
Beste ouders/verzorgers,  

Ik ben Hélène Lemmens, en al verschillende jaren als juf aan 

de Troubadour verbonden. Waar ik startte in groep 4 kwam ik 

na een aantal jaar bij de kleuters terecht. Een heel andere 

tak van sport, die ik ook graag beoefende. Toch is de 

kleuterbouw verruild voor, wederom, de middenbouw.  

Ik ben een tijdje uit de running geweest vanwege mijn 

zwangerschap en de komst van mijn zoontje Jens met wie ik 

in het mooie Veldhoven woon.  

Vanaf 17 maart zal ik echter weer op school te vinden zijn en 

wel op de vrijdagen in groep 5. Na de meivakantie komen 

daar de maandagen en dinsdagen bij. De overige dagen wil 

ik graag besteden aan onder andere wandelen, 

gitaarspelen, lekker kokkerellen en natuurlijk spelen met mijn 

zoontje. Het zal straks wel even wennen zijn om hem bij de 

opvang achter te laten, maar ik kijk er enorm naar uit om 

weer kinderen te gaan begeleiden bij hun leerproces!  

Tot binnenkort! 

 

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/
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Sporttoernooien 

In de vorige Roffel hebben een aantal oproepen gestaan voor sporttoernooien. Marvin heeft 

enkele aanmeldingen gekregen. Mocht u nog interesse hebben voor het schaken, voetballen 

of het korfbaltoernooi dan kunt u in de vorige Roffel teruglezen hoe de aanmelding verloopt.  

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/
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Omgaan met tv kijken        

Televisie kijken met papa of mama is gezellig en veilig. Praten over wat er gezien wordt, is leerzaam. Het 

kind kan veel dingen op televisie nog niet begrijpen. Daarom moet je als ouder(s) helpen en dingen 

uitleggen. Alleen dan wordt televisie kijken informatief.  

Tips:                                                                       

• Zet niet automatisch de tv. aan om te kijken wat er op is, maar bepaal samen met uw kind wat het wil 

zien daarna zet je de tv. uit. 

• Bekijk zoveel mogelijk samen met uw kind naar de programma’s. U weet dan wat uw kind beleeft. 

• Voorkom dat uw kind zelf een tv. op de slaapkamer heeft want zo hebt u geen controle over wat het 

kind kijkt op tv. 

• Kinderen die voor het naar schoolgaan tv. kijken presteren minder op school dan kinderen die dat niet 

doen. 

• Teveel tv. kijken is veel stilzitten en dat kan leiden tot overgewicht. 

• Zorg ervoor dat je als ouder bepaalt wanneer de televisie aan gaat, dan voorkom je dat je kind de tv 

zelf aan zet en dingen ziet die niet geschikt zijn.  

• Als je kind leuk aan het spelen is, onderbreek hem of haar dan niet voor een televisieprogramma dat 

gaat beginnen (maar neem het bijvoorbeeld op) 

• Kijk mee en praat mee met je kind over wat ze zien. Dat is een goede oefening voor het geheugen en 

het kind leert om dingen in zijn eigen woorden te vertellen. 

• Neem een televisieprogramma op en kijk het eerst zelf, als je niet zeker bent of je het programma 

geschikt vindt voor je kind. 

• Laat een filmpje paar keer zien. Zo weet de baby of peuter wat er gaat komen en dat is goed voor het 

zelfvertrouwen. Kleine kinderen houden van eindeloos herhalen. Ook leert het zo steeds iets nieuws 

ontdekken.  

• Laat merken dat je geweld afkeurt door dat duidelijk te zeggen als het op het beeldscherm komt. 

• Jonge kinderen kunnen bang worden van wat ze zien. Enge monsters en geweld kunnen grote indruk 

maken en zijn enge dingen voor peuters.   

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht.  

U kunt me ook bellen of mailen.  

 

Tot ziens,  

Mia van der Heijden 

m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 

tel: 06-51058857 

 

 

 

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/
about:blank
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https://www.thisiseindhoven.com/buurtbistro-schil-en-stronk 
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http://www.troubadour-skpo.nl/
https://www.thisiseindhoven.com/buurtbistro-schil-en-stronk

