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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

Voorlezen 

Studiedag 

Ouderenquête  

Voorstellen team 

Musical 4daagse 

Positief reageren 

 

 

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

 

Agenda 

 

07 februari 

Inloop voor ouders 

 

13 februari  

Rapport 1 

 

17 februari 

Carnaval op school 

12 uur 

 start 

carnavalsvakantie 

 

27 februari 

Weer terug naar 

school 

 

 

 

 

 
 

 

10 

 

 

Si

Beste ouders/ verzorgers, 
 

Voorlezen bewoners Engelsbergen 

Deze week kwamen ouderen van zorgcentrum Engelsbergen voorlezen in de 

kleutergroepen. Zelfs dames van de gesloten afdeling lazen een prentenboek 

voor in groep 1-2. We hebben een mooie samenwerking met Engelsbergen 

opgezet, om zo de verbinding tussen jong en oud te versterken. Er is voor 

iedere groep een activiteit bedacht, zo zijn groep 3 en 4 kerstliedjes gaan 

zingen, gezelschapsspelletjes gaan spelen en volgt later in het jaar nog een 

project met groep 7 en 8. 

 

Studiedag donderdag 02-02-2023 

Gisteren stond alweer de 3e studiedag van het schooljaar gepland. Een 

gastspreker van Gynzy (ons online oefensoftwareprogramma) gaf een 

verdiepingscursus, zodat we Gynzy nog beter kunnen gaan inzetten en 

kinderen vooral laten oefenen met sommen die ze nog moeilijk vinden en niet 

met lesstof die ze al beheersen. Op deze manier proberen we ons onderwijs 

steeds meer op maat te maken. 

 

Daarna zijn we als team aan de slag gegaan met feedback geven aan elkaar 

aan de hand van stellingen over het team. Bijvoorbeeld:  

• Stel, we mogen een aantal sessies doen met een teamcoach om nog 

beter te functioneren als team.  

Noteer welke thema’s er dan op tafel moeten komen?  

• Waaraan zouden wij als team meer aandacht moeten besteden?  

Noteer dit en welke rol jij daarin zou kunnen vervullen. 

Tot slot stond er eigen werktijd op het programma, omdat deze periode de 

Citotoetsen worden afgenomen en de rapporten op 13 februari worden 

uitgedeeld. 

De leerkrachten besteden veel tijd en aandacht aan het rapport. We 

proberen een zo goed en objectief mogelijk beeld te geven van de 

ontwikkeling van uw kind. Binnenkort kunt u zich intekenen over het eerste 

rapportgesprek. Deze staan na de carnavalsvakantie gepland.  

 

03–02–2023  
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Voorstellen team 
 

Hallo ik ben Fred 

Inmiddels alweer 12 jaar werkzaam op de 

Troubadour als facilitair beheerder/ administratie en 

dat met heel veel plezier. 

Mijn werkzaamheden zijn veelzijdig en variëren van 

klusjes in en rond de school tot de 

schooladministratie. 

 

Ik ben getrouwd met Petra en we hebben twee 

dochters Kim en Anouk. 

In mijn vrije tijd sport ik veel. Ik loop 1 hele marathon 

per jaar in Zeeland en natuurlijk elk jaar de halve van 

Eindhoven. 

Verder fiets ik graag met mijn fietsclubje en doe ik 

twee keer per jaar een kwart Triathlon. 

En verder ga ik graag uit om een lekker biertje te 

drinken. 

 

Wie weet komen we elkaar tijdens een van deze 

activiteiten wel eens tegen, en anders ben ik elke 

dag op school aanwezig. 

 

Voorstellen team 
 

Hallo ouders,  

Bij deze zal ik me even voorstellen, ik ben Nicole 

Verstappen. Ik heb altijd in Eindhoven 

gewoond, sinds een aantal jaar woon ik in 

Lieshout. 

Ik werk sinds 2018 met veel plezier op de 

Troubadour, momenteel ben ik de leerkracht 

van groep 7. Dit is een leuke, gezellige 

uitdaging. In het weekend geniet ik van de 

gezelligheid van mijn gezin. 

Groetjes Nicole 

 

Ouderenquête  
 

Vorige week dinsdag heeft u een uitnodiging 

gekregen om de jaarlijkse ouderenquête in te vullen. 

Op dit moment heeft al 41% van de ouders de 

vragenlijst ingevuld. Dit is al een heel mooie score! 

Dank aan alle ouders die de lijst hebben ingevuld, 

maar dat kan natuurlijk nog beter hè, ouders ;) 

 

Als u de lijst nog niet heeft ingevuld ontvangt u 

binnenkort nog een herinnering (of herinneringen) 😉 

 

Er wordt mooie positieve en (meestal) opbouwende 

feedback gegeven en ook enkele vragen gesteld. Als 

de enquête is gesloten komen we op de vragen en de 

feedback via de Roffel uitgebreid terug.  

 

Anoniem 

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en de 

uitkomsten zullen we op een later moment met u 

delen.  

 

Alvast hartelijk dank! 
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Stap 4 dagen de magie van het parktheater binnen! 

Theater inspireert, bevordert de creativiteit en zorgt voor vernieuwing. Theater brengt een lach en een 

traan en biedt een uitlaatklep voor boosheid of verdriet. Ook volgens De Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) is het officieel: het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid. 

De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun eigen talenten te 

ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten binnen vier dagen een musical. 

Deze carnavalsvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer even stralen op het toneel van het 

theater. 4 dagen zingen, dansen en acteren met een echte voorstelling voor publiek. 

De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar en je hebt geen ervaring nodig. Theater is voor 

ieder kind. 

Zie jij jezelf daar al staan? 

Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in de spotlights. Het publiek kijkt naar je en 

het is muisstil… En dan, het applaus… Het lijkt wel magisch. 

www.musical4daagse.nl/eindhoven 

Wat is belangrijk om te weten? 

• 23 t/m 26 februari 2023 Parktheater Eindhoven 

• 09:00 tot 14:00 uur 

• 6 t/m 12 jaar 

• 4 dagen zingen, dansen en acteren 

Kinderen die heel graag mee willen doen maar vanwege financiële middelen niet mee kunnen doen, 

kunnen een aanvraag doen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarnaast is er ook nog Het 

Musical4daagse Fonds. Een aanvraag hiervoor kan naar jeroen@musical4daagse.nl 
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Positief reageren 

 

Door kinderen voldoende te belonen help je ze om zelfvertrouwen te 

ontwikkelen. Belonen doe je in eerste instantie door kinderen complimenten 

te geven voor dingen die ze goed doen, wanneer ze aardig zijn of 

bijvoorbeeld meehelpen. Als een kind waardering krijgt voor de dingen die het doet of probeert, motiveert 

het ze om er mee door te gaan, moeilijkere stappen te nemen of bepaald gedrag meer te laten zien.  

Tips: 

• Zorg dus dat je ruim aandacht besteedt aan dat wat goed gaat: beloon positief gedrag veelvuldig. 

• Zorg dat je compliment gemeend is en ook positief klinkt. Beloon dus niet ‘om het belonen’, dan is het 

niet meer geloofwaardig. Een kind belonen omdat het zijn veters strikt terwijl het dat al maanden doet 

heeft niet veel zin… 

• Belonen als een kind gezellig en leuk is, lukt meestal wel. Maar het gaat er juist om dat je ook als een kind 

lastig is, of als dingen wat minder soepel lopen dat je dan elk positief (gewenst) gedrag wat je wel ziet, 

blijft belonen. Als het kind daarnaast aandacht vraagt door negatief gedrag, negeer dat dan. Zo zal het 

negatieve gedrag af gaan nemen. Een kind leert zo dat het aandacht krijgt als het positief gedrag laat 

zien en niet als het zeurt of jengelt.  

• Zorg bij belonen dat het concreet is: beschrijf wat je goed vindt en waarom. Zo heb je nog meer kans dat 

een kind het positieve gedrag een volgende keer herhaald.  

• “Wow Jasper, je hebt je jas aan de kapstok gehangen, je schoenen eronder gezet en zelfs je tas 

leeggemaakt. Dat noem ik nog eens opruimen! Heel fijn, zo hebben we meer tijd om te spelen”. 

• Beloon ook kleine stapjes: wacht niet op het eindresultaat. Als een kind iets probeert of een begin van 

gewenst gedrag laat zien dan kun je dat stukje al belonen.  

• Belonen met een cadeautje is af en toe leuk maar moet geen gewoonte worden!  

 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust telefonisch of via e-mail contact met mij op. 

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

kinderen van 0 tot 13 jaar is een voorziening uit de sociale basis en is dus gratis voor ouders. 

Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt alledaagse vragen over je 

kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan kijken we samen wat nodig is. 

 

Tot ziens,  

Mia van der Heijden 

m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 

tel: 06-51058857 
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