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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

 

Wereldburgerschap 

Week van respect  

Gastles Mo Hersi 

Mama Afrika 

 

Voorstellen team 

Studiedag  

Lumens 10 tips 

Oudertrainingen 

 

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

Agenda 

12 november 

Aankomst Sinterklaas  

 

17 november 

Schoen zetten op 

school 

 

17 en 21 november 

Oudergesprekken  

 

22 november 

MR vergadering 

 

24 november 

Inloop voor ouders 

 

5 december 

Sinterklaas op school 
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Beste ouders/ verzorgers, 
 

Ook al heeft je schaduw een andere kleur, bij ons is iedereen 

welkom is een onderwerp dat besproken is in de sociokring van 

de groepen 4. Dit n.a.v. het boek: Mijn schaduw is roze, waarin 

bespreekbaar wordt gemaakt dat anders zijn helemaal niet 

uitmaakt.  

  

We besteden in het kader van wereldburgerschap in de klassen 

veel aandacht aan een nieuwsgierige houding, een open mind, 

respect voor elkaars opvattingen, cultuur, achtergrond en 

gezinssituatie. Vanuit de gedachte: jij oké, ik oké gaan we in 

gesprek met elkaar in bijv. onze wekelijkse sociokring. We leggen 

daarbij de kinderen niks op, maar geven ze verschillende 

invalshoeken mee en proberen minder snel te oordelen. 

 

Deze week was ook de ‘week van respect.’ Op diverse manieren 

is er aandacht aan besteed in de klassen. Bijvoorbeeld in groep 

8 door een gastspreker uit te nodigen:  

Zijn naam was Mo Hersi, comedian, filmmaker en hij vluchtte op 

3 jarige leeftijd voor de burgeroorlog in Ethiopië. Verderop in de 

Roffel een verslag van zijn verhaal geschreven door groep 8 

leerlingen.  

 

Door vervangingsproblematiek hebben we deze week Qrabll 

ingeschakeld voor groep 7 en 8b. Er werd een waardevolle 

workshop gegeven door Laucyna Bodaan. Met haar "Mama 

Afrika klas" geeft ze gelukslessen en leert ze kinderen over de 

Ubuntu filosofie "Ik ben omdat wij zijn", hun roots, bewust zijn van 

je identiteit, zelfliefde en de kracht van positieve gedachten.  

 

 

 
 

11-11-2022 
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Voorstellen team 
 

Ik ben Kevin de Jonge en 37 jaar oud. Ik werk sinds 2008 in het 

basisonderwijs, voornamelijk in de groepen 5 t/m 8.  

Ik werk in groep 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Mijn hobby’s zijn tennis, padel, voetbal en koken. 

Wellicht kom ik u snel tegen in de school of op het schoolplein.  

 

Voorstellen team 
 

Mijn naam is Niek van den Oord en ik sta dit jaar vanuit 

de vervangerspool in groep 7.  

 

Als leerkracht vind ik het belangrijk dat ieder kind in de 

klas gezien wordt en ruimte krijgt om te ontwikkelen op 

persoonlijk en didactisch gebied. In mijn vrije tijd houd ik 

van sport, muziek en ben ik veel buiten te vinden. Spreek 

me gerust aan wanneer je vragen hebt!  

 
 

Voorstellen team 
 

Hoi! Ik ben Carlijn Lapré. Ik ben 36 jaar. Samen met 

mijn grote gezin woon ik in de Eindhovense wijk 

Achtse Barrier. Namelijk met mijn man, onze twee 

dochters van 9 en bijna 4 jaar, en mijn drie 

stiefkinderen van 17, 16 en 13 jaar. 

 

De meeste kinderen, en ook wel al een aantal 

ouders, van De Troubadour kennen mij misschien al 

van vorig jaar. Toen ben ik, na 2 jaar vervangen voor 

SKPO, aan het begin van het schooljaar begonnen 

op De Troubadour.  

 

Na een heel fijn jaar hier met verschillende 

vervangingen in verschillende groepen ben ik heel 

blij dat ik vanaf dit schooljaar als vaste keerkracht 

van groep 6 en 8 op school blijf! 

 

In mijn vrije tijd doe ik aan krachttraining en ben ik 

zo’n 4 keer per week in de sportschool te vinden. 

Ook vind ik rustig een spannend misdaadboek lezen 

heerlijk. Het liefst lekker in de zon! 
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Studiedag 31 oktober 

Vorige week maandag stond de tweede studiedag van dit schooljaar gepland. In de 

ochtend stond ons speerpunt effectieve instructie centraal. Dat wil zeggen: gewoon goed 

onderwijs, goede instructie en goede lessen voor alle leerlingen. 

Opnieuw werden we door een onderwijsadviseur van Onderwijs Maak Je Samen 

meegenomen in hoe je goede lessen geeft in reken- en taalonderwijs en hoe je ervoor 

zorgt dat alle leerlingen uitgedaagd worden en leren.  

Niet alleen de leerlingen die soms 

moeite hebben met leren, maar 

juist ook de leerlingen die makkelijk 

leren. Hoe zorgen we ervoor dat wij 

ze goed uitdagen en leren leren? 

De kleuterleerkrachten volgden 

een apart programma, want het 

onderwijs aan kleuters is echt 

anders dan aan groep 3 t/m 8.  

 

 

Centraal stond onze visie op leren en de vertaling naar de praktijk van de kleutergroepen. 

Wat vinden we daarin belangrijk en wat kunnen we nog verbeteren? Hoe divers en rijk zijn 

bijvoorbeeld de materialen die we gebruiken? Welke hoeken maken we in een klas en wat 

is dan een rijk aanbod, zodat ook bijv. kinderen die makkelijk leren voldoende worden 

uitgedaagd.  

Vanaf volgende week worden er weer 

klassenbezoeken afgelegd door Onderwijs Maak Je 

Samen samen met de intern begeleiders en ook enkele 

teamleden gaan bij elkaar kijken. Er wordt gekeken naar 

hoe de leerkrachten lesgeven en welke leervragen ze 

hebben. Waar willen ze in ontwikkelen?  Leerkrachten 

kunnen vooraf aangeven waar ze vragen over hebben 

en waar de adviseur op moet letten.  

Het klassenbezoek wordt altijd nabesproken met de 

leerkracht. Ze ontvangen feedback, zowel positieve 

zaken uit de les en verbeterpunten worden benoemd en 

besproken. Altijd vanuit de insteek om het onderwijs aan 

onze leerlingen te verbeteren.  

Na de lunch was er ruimte voor de leerkrachten om te 

werken voor hun eigen klas.  
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Sinterklaas is weer bijna in het land! 10 tips! 

Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het paard en 

cadeautjes. Ook voor ouders is het bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar 

boven kunnen komen: wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag 

mijn kind zijn schoen zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag? Etc. Met deze 10 tips zorg je voor wat meer 

rust en zekerheid. 

1. Zorg dat je de gewone dagindeling zoveel mogelijk vasthoudt  

Breng je kind rond dezelfde tijd naar bed en gebruik je dagelijkse structuur en rituelen. 

2. Geef duidelijkheid 

Hoe vaak mag je kind zijn schoen zetten, wanneer komt Sinterklaas op school en wat kan je kind 

verwachten op de bijzondere dagen? 

3. Maak een kalender die aftelt naar pakjesavond.  

Plaatjes maken het ook voor kleinere kinderen overzichtelijk.  

4. Lees samen boeken over Sinterklaas en praat erover 

Het is gezellig en zorgt ervoor dat de sinterklaastijd meer gaat leven en voorspelbaarder wordt. 

 

5. Plan de dagen niet te vol 

Kinderen voelen de onrust van hun ouders en voor henzelf kan een dag vol feestjes zomaar te druk 

worden. Kies er eventueel voor een evenement te laten schieten, zodat de andere feestjes echt leuk 

blijven. 

6. Vertel wat je kind kan verwachten 

Vindt je kind verrassingen spannend of zelfs vervelend? Vertel hem dan wat hij kan verwachten. Zelf vind 

je het mysterie er misschien bij horen, maar je kind kan zich rustiger voelen als jij over de cadeautjes 

alvast een tipje van de sluier oplicht. 

7. Niet dwingen of bang maken  

Dwing je kind niet bij Sinterklaas op schoot te zitten of Piet een handje te geven. Dreig ook niet dat hij in 

de zak mee naar Spanje gaat als hij stout is. Je wilt tenslotte dat het gezellig blijft, niet dat je kind bang is. 

8. Maak van pakjesavond een pakjesochtend of –middag 

Hoe eerder het feest begint, hoe minder lang je kind zenuwachtig hoeft te zijn. Ook heeft hij dan op de 

feestdag nog veel tijd om met zijn cadeautjes te spelen. 

9. Geef niet te veel cadeautjes 

Vooral jongere kinderen zijn vaak onder de indruk van de hoeveelheid cadeautjes en vinden het na 

een paar keer uitpakken wel genoeg. Hoe meer cadeautjes, hoe onrustiger ze worden. 

10. Zorg dat je kind genoeg slaapt 

Je kind verwerkt tijdens het slapen zijn indrukken en begint uitgerust aan een nieuwe dag. 

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 mij altijd bellen.  

Hartelijke groet,       

Mia van der Heijden    

m.vd.heijden@lumenswerkt.nl  

tel: 06-51058857  
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Verslag gastles Mo Hersi in groep 8 
 

Hey, op 7-11 was Mo Hersi bij ons op school. 

Hij ging ons een verhaal vertellen over zijn jeugd. 

Hij was een vluchteling uit Ethiopië. 

 

Toen hij 3 jaar was brak er een burgeroorlog uit. 

Zijn ouders hadden alles verkocht, zodat ze 6 

vliegtickets konden kopen. Hij had 3 broers en nog 

een moeder en vader, ze waren naar Saoedi-

Arabië gevlogen. Daar werkte de vader heel hard om weer 6 vliegtickets te kopen. 

Ze vlogen dit keer naar Parijs en daar werden ze in een bus gezet. Een half uur later in een 

trein en een paar uur later waren ze in Nederland. 

 

Daar kwamen ze aan in een azc en daar zaten ze twee jaar. 

Toen werd er voor hen een huis klaargemaakt en alle 4 de broers speelden voetbal. 

De oudste broer was zo goed dat die door meerdere voetbalverenigingen werd gevraagd 

door: Ajax, Psv, Az, Feyenoord en nog veel meer.                                   

Hij koos uiteindelijk koos hij voor Ajax, omdat er een huis aangeboden werd in Almere. 

Mo Hersi werd het 2e jaar niet gerespecteerd door zijn coach. 

Hij had een wedstrijd tegen PSV. Toen waren er tien geblesseerde dus werd hij in het veld 

gezet. Hij stond in de verdediging er kwamen vijf goals door hem. 

Gr. Christianne en Ana uit groep 8 
 

Verslag Qrabbl workshop Mama 

Afrika 

De les werd gegeven door juf Efi en ging 

over Afrika. Afrika is heel rijk en kan zonder 

de rest van de wereld, maar andersom 

niet, maar mensen in Afrika zijn 

wijsgemaakt dat ze het zonder de rest van 

de wereld niet kunnen. Dat is ze verteld 

tijdens de koloniale tijd. Dat denken ze dus 

nog steeds.  

Afrika heeft 54 landen van groot tot klein. 

Landen met grote steden maar ook landen 

met alleen maar dorpen. De mensen in 

Afrika bouwen soms hun huizen zelf. Die ze 

contant betalen en niet met de pinpas. 

 

In Afrika loop je de tuin in en kan je een dikke giraf zien en in Nederland moet je naar de 

dierentuin.  

Geschreven door Nils steman 8b  
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