
 Van de directie 
Het schooljaar is begonnen!  

Op maandagochtend stroomde de school vol met ongeveer 300 kinderen. Veel 
kinderen kwam blij en vol verwachting de school binnen. Een enkeling vond het 
ook erg spannend. Uiteraard 
stond het team klaar om ook 
deze kinderen op te vangen 
en een warm welkom te 
geven.  

In de komende Roffels gaan 
we u meer meenemen in de 
speerpunten en plannen van het aankomende jaar. We hebben met het team 
afgesproken om te focussen. We gaan een paar dingen heel goed uitwerken en 
opzetten. Natuurlijk blijft gewoon goed lesgeven onze belangrijkste opdracht.  

Vervanging van een afwezige leerkracht 

We merken al langer dat er niet altijd een vervanger beschikbaar is als een 
leerkracht afwezig is. Soms hebben we daardoor helaas klassen geen les kunnen 
geven.  Kinderen horen natuurlijk op school en we doen er alles aan om 
vervanging te organiseren, maar we verwachten dat we ook dit schooljaar niet 
altijd vervanging kunnen regelen. U zult er helaas rekening mee moeten houden 
dat het in uiterste gevallen voorkomt dat klassen geen vervangende juf of 
meester hebben en kinderen thuis moeten blijven.  

Als een leerkracht afwezig is doorlopen we de volgende stappen 

1. We vragen vervanging aan bij de vervangerspoule van ons bestuur SKPO of 
we vragen een andere leerkracht of hij/ zij een extra dag wil komen werken. 

2. We lossen voor 1 dag intern de vervanging op. Dit kan door bijvoorbeeld de 
groep te verdelen of een collega die die dag geen klas heeft te vragen om les 
te geven  

3. We moeten u helaas berichten dat uw kind thuis moet blijven. Dit doen we 
zo snel mogelijk. 
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In deze Roffel  

Agenda 

06-09 Start schooljaar 

09-09 Jelka 25 jaar in het 
onderwijs 

16-09 Oudergesprekken 

20-09 Oudergesprekken 

22-09 Mad science show 
op school 

01-10 Schoolreis Efteling 

05-10 Studiedag/ dag 
van de leerkracht 



Oudergesprekken  
 

Op donderdag 16 en maandag 20 september staan de eerste ouder-

gesprekken gepland. U bent van harte welkom!  

We zijn erg blij dat we de gesprekken weer ‘live’ op school gaan houden. U ontvangt vandaag 

een uitnodiging om in te tekenen.  

De leerkrachten kijken ernaar uit om met u kennis te maken en te praten over de ontwikkeling 

van uw kind. Natuurlijk heeft er eind vorig schooljaar een zorgvuldige overdracht plaatsgevon-

den tussen de leerkrachten. Maar we horen ook graag van u hoe u denkt over uw kind, zijn of 

haar kwaliteiten, talenten en ontwikkeling. Wat heeft uw kind nodig? Waar heeft uw kind be-

hoefte aan? Hoe is hij of zij de eerste dagen thuisgekomen uit school? Zomaar een paar vragen 

die centraal staan tijdens deze eerste gesprekken.  

 

Aarzel ook niet de komende maan-

den om contact te zoeken met de 

leerkracht als u vragen heeft over de 

ontwikkeling van uw kind. Wacht 

niet tot het volgende oudergesprek 

als u meer wilt weten.  

We werken graag samen als educa-

tieve partners en willen open staan 

voor de ideeën die u heeft. 

 

We leggen op beide dagen alle gevonden voorwerpen van vorig schooljaar in de 

hal neer, zodat u daar nog even naar kunt kijken mocht u iets missen. Na de ou-

dergesprekken gaat wat over blijft naar het goede doel.  
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Bibliotheekvrijwilligers gezocht 
 

Vindt u het leuk om een handje te helpen in de bieb? Kleuters helpen een boek 

kiezen op maandagmiddag of gelezen boeken opruimen? Of misschien vindt u 

het leuk om daarnaast ook samen met school na te denken over onze collectie 

boeken of andere leesactiviteiten in de school? 

Nu we de school meer en meer open kunnen 

stellen voor ouders en we opnieuw de verbin-

ding zoeken met elkaar willen we ook een 

nieuwe oproep doen voor biebvrijwilligers. 

Misschien heeft u eerder geholpen en wilt u 

het weer oppakken of lijkt het u leuk om te 

helpen?  

Meld u dan aan via onze taal-/ leescoördina-

toren: Hélène en Stella:  

        h.lemmens@skpo.nl  s.sneijders@skpo.nl  
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Privacy/ AVG 
Ieder schooljaar opnieuw kunt u wijzigingen doorgeven m.b.t. toestemming 

voor plaatsing van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website, schoolgids en 

app. Ook hierbij dus de oproep om wijzigingen door te geven via trouba-

dour@skpo.nl. In de klas is een totaallijst aanwezig waarop de leerkrachten 

kunnen zien wat uw voorkeuren zijn. 

 

Jubileum juf Jelka 
Op donderdag 9 september was juf Jelka 25 jaar werkzaam in 

het onderwijs. Iets waar we haar van harte mee willen felicite-

ren. Om haar in het zonnetje te zetten hebben we in en om 

school posters hebben opgehangen met daarop een foto van 

Jelka. Daarnaast is juf Stella vandaag natuurlijk ook door colle-

ga’s en de kinderen van haar klassen verrast en in de watten 

gelegd!   



Aanbod typecursus 
Typetuin 

 

Ook dit schooljaar wordt de klassikale typecursus van de Typetuin 
aangeboden op onze school. 

Voor wie: Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 (ook voor kinderen met dyslexie). 

Startdatum: dinsdag 5 oktober 2021 

Lestijd: 15:15 uur tot 16:15 uur 

Leslocatie: De Troubadour 

Prijs €160 bij inschrijven voor 20 september/ €185 euro bij inschrijven na 20 september 

 

De klassikale cursus van de Typetuin 

Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.  

De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 

Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.  

 

Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmo-
dule. De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afron-
den. Liever nog wa langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regis-
seur van zijn of haar eigen leerproces. 

 

Wat heb je thuis nodig? 

Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 

Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

 

Aanmelden 

Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 

Vol = Vol. Schrijf dus snel in. 
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https://www.typetuin.nl/aanmelden/start

