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Think Smart English

Beste ouders/ verzorgers,

We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe ouders mogen
verwelkomen op onze school. Vaak maken deze ouders kennis met
de leerkracht van hun kind en zien ze andere leerkrachten zelden of
niet. Vooral als leerkrachten in de hogere groepen lesgeven is het
soms voor ouders lastig om te bepalen of iemand nu een ouder is,
een stagiaire of toch een vaste leerkracht. En wie is eigenlijk de
directeur? Ikzelf kreeg namelijk ooit de vraag of ik de invalleerkracht
was van die dag… Het leek ons daarom goed om in de komende
Roffels eens aandacht te besteden aan alle leerkrachten die op De
Troubadour werken. Niet allemaal tegelijk hoor, want dat leest
natuurlijk niemand. Ik trap deze keer af:
Mart van der Heijden
Mijn naam is Mart en ik ben sinds mei 2021 directeur van deze
prachtige school. Ik woon op dit moment in Veldhoven samen met
mijn vriend Roy. We hebben geen kinderen en dat blijft ook zo, haha.
In mijn vrije tijd sport ik veel, reis ik de hele wereld over en spreek ik
graag af met vrienden.
Ik werk dit schooljaar 17 jaar in het onderwijs, waarvan ik 10 jaar zelf
heb lesgegeven op verschillende scholen in Den Bosch, Tilburg,
Amsterdam en Zaanstad. Daarna ben ik het management ingerold.
Ik heb het erg naar mijn zin op de Troubadour en ben trots op het
team, de kinderen en de kwaliteit van ons onderwijs.
Allerbelangrijkste is dat we met elkaar in verbinding staan. U het
gevoel heeft bij mij terecht te kunnen als er iets is en we zorgen voor
kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast ben ik betrokken, sociaal en
bezit ik een gezonde dosis zelfspot. Niet geheel onbelangrijk vind ik
zelf. Ik benader de zaken graag met een open blik, een luisterend
oor en wat humor als dat gepast is. Ik hoop op een fijne
samenwerking met u als ouders. De deur staat in ieder geval altijd
open.

Typetuin

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

Agenda
14-09
08.20 – 08.45 uur
Inloop voor ouders
15-09
Oudergesprekken
16-09
Sportclinics gr 5-8
BrabantSport
19-09
Oudergesprekken
Start thema ‘ik ga naar
het bos’ in groep 1-2
Ontruimingsoefening
28-09
Start kinderpostzegels
30-09
Schoolreis
Dierenrijk 1-3
Toverland 4-8
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Sportclinics BrabantSport
Vrijdag 16 september organiseert BrabantSport onder schooltijd in het kader van de Nationale
Sportweek voor groep 5 t/m 8 verschillende sportclinics in en om onze school.

Wat is BrabantSport?
BrabantSport is een organisatie die Brabant sterker willen maken door sport. Vandaag, morgen
en overmorgen. Want een provincie mét sport is sterker dan een provincie zonder sport.
BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de
breedste zin van het woord. Dat doen we voor jou als Brabander, met steun van overheden,
kennisinstellingen en sportbonden.
Topsporters uit Brabant
BrabantSport heeft 4 verschillende Brabantse topsporters geregeld die de clinics komen
verzorgen. Zo komen onder andere Nasser (wereldkampioen ‘groundmoves).’ U weet niet wat
dat is? Geen zorgen, ik wist het ook niet, maar dat zijn even kort gezegd (en dat doet totaal
geen recht aan zijn skills) trucjes met een bal. Daarnaast komen Topjudoka Roy Meyer en
hockeychamp Lidewij Welten ook langs. Er staat onder andere een meet & greet gepland, een
voetbalclinic met Nasser en gaan kinderen Fifa Skill games spelen op een grote interactieve wall
(5x20m) in de gymzaal. Al met al een super toffe middag voor de kinderen.
Lespakket
In de weken daarna besteden de leerkrachten in 6 lessen onder andere aandacht aan het
belang van sporten, gezonde voeding, fair play, gehandicaptensport (inclusiviteit) en E-sports
(Fifa). Kinderen worden uitgedaagd een challenge te doen en opdrachten te maken. De
filmpjes die bij het lespakket horen zijn in het voorjaar opgenomen op onze school. Als dank
hiervoor krijgen we dit event aangeboden door BrabantSport.
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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 12 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.

Marathon Eindhoven
Helaas zijn er te weinig
aanmeldingen
binnengekomen om voor zowel
de city run als de minimarhaton
een schoolteam te vormen.
Volgend jaar de herkansing.

Als school bieden we Engels aan van groep 1 t/m 8. De komende jaren willen we ons aanbod van Engelse
lessen aan de kinderen en ons eigen niveau van het Engels verbeteren. Maar vanaf volgend schooljaar
willen we Engels als naschoolse activiteit aanbieden aan de kinderen die dat leuk en leerzaam vinden.
Hieronder vindt u een aanbod van Think Smart English.
Wilt u dat uw kind vloeiend Engels spreekt of verder gaat op het niveau waarop uw kind nu is? Naschools
aanbod Engels bestaat uit projectwerk om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) plezier hebben terwijl ze de
Engelse taal leren. De lessen worden gegeven door een Engelse docent die al 7 jaar 100%
slagingspercentage heeft. We zijn trots om te zeggen dat we een prijs hebben gewonnen voor de beste
Language school in Nederland 2021/2022.

De lessen staan gepland op vrijdag van 15.00 uur tot 16.00 uur op school.
De kosten zijn €10,- per week/ per kind. In eerdere Roffels is aandacht besteed aan hoe u aan kunt melden
als u interesse hebt en niet de financiële middelen. Deze Roffels staan in de app of op de site.
Als u interesse hebt om mee te doen van beginners tot advanced stuur een mailtje naar Wendy:
wendy@thinksmartenglish.nl of neem direct contact op met Kirstie 06-49080168 voor meer informatie.

Uitvegen groep 8
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