De Roffel
In deze Roffel

Beste ouders/ verzorgers,

10

Mogen we misschien 10 minuten van uw tijd voor de ontwikkeling van
de school en de verbetering van ons onderwijs?
Ouderenquête
Net zoals vorig jaar verspreiden we ook dit schooljaar een vragenlijst
onder alle ouders. We waarderen het als u de tijd en de moeite
neemt om antwoord te geven op de vragen!
Graag horen we van u hoe tevreden u bent over de school, het
lesgeven van de leerkrachten, de veiligheid, het pedagogisch
klimaat, de communicatie met u als ouders, de informatie die u krijgt
over de ontwikkeling van uw kind(eren) en over de ontwikkelingen
op school.
Naast ouders vullen ook de kinderen in groep 5 t/m 8 en de
medewerkers een vragenlijst in. Zo krijgen we een compleet beeld
van onze school.

•
•
•
•
•
•

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

Agenda
24-01 t/m 18-02
Thema winkel
groep 1-2
07-02
Studiedag
Alle kinderen vrij!
25-02
Carnaval op school
25-02
Start
carnavalsvakantie
om 12.00 uur

Sin

Als school werken we steeds aan het best mogelijke onderwijs voor
uw kind(eren). We hebben afspraken gemaakt over waar we ons dit
schooljaar in willen ontwikkelen. We hebben u in eerdere Roffels
meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van goed en
uitdagend onderwijs, wereldburgerschap en eigenaarschap. We
horen graag of u dit terugziet in de school en in bijvoorbeeld de
Roffel.
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en de uitkomsten zullen
we op een later moment met u delen.

U ontvangt maandag 7 februari via de mail een uitnodiging om de
vragenlijst in te vullen.

Ouderenquête
Corona update
DigiTaalpunt
Nieuwe collega
Ouderbetrokkenheid
Musical 4-daage

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

Netflix tips 😉

•
•
•
•
•

Manifest
Undercover
The queens
gambit
Breaking bad
My octopus
teacher
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Ouderbetrokkenheid op De Troubadour
Bel, mail, kom binnen!
We vinden het erg belangrijk dat ouders en school als educatieve partners samenwerken met elkaar en
regelmatig met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind. Ik wil blijven benadrukken dat
u feedback (positief en negatief) mag blijven aangeven aan ons als school. Mail, bel, kom binnen en ga
in gesprek als u iets wil bespreken. We willen niet dat ouders een drempel ervaren om contact te zoeken
met de school. Dat geldt zowel voor de leerkrachten, voor de intern begeleiders en voor mij als directeur.
Andere manieren om betrokken te zijn
Daarnaast zijn er ook andere manieren om betrokken te zijn bij de school.
We merken dat veel ouders niet goed weten op welke manier dat allemaal kan. In deze Roffel brengen
we de verschillende manieren in beeld.

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit een groep heel betrokken en enthousiaste ouders die het leuk vinden om te
helpen bij allerlei activiteiten op school. U moet hierbij denken aan Sinterklaas, Kerstmis, de sportdag, de
Kinderboekenweek en het Culturele kinderfeest. Zonder de hulp van deze ouders zijn die feesten niet
goed te organiseren.
Ieder lid van de ouderraad zit samen met de leerkrachten in bijvoorbeeld een
Sinterklaascommissie. In samenspraak organiseren zij voor dat jaar het feest op school. De ouderraad
heeft dus minder met beleidsmatige zaken op school te maken.
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden! Lijkt u het leuk om te helpen en samen na te denken over
hoe we feesten organiseren op onze school stuur dan een mailtje naar Mart.
Hieronder stellen de huidige leden van de ouderraad zich aan u voor. U kunt ook altijd een van hen
aanspreken als u meer informatie wil hebben

Mart

Kubra

Noemi

Christel

Fiona

Marloes

Diewke
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De OR Leden
Marloes
Ik ben Marloes Manders, sinds 3 jaar bij de OR.
Vanuit een motivatie dat ik, met drie kinderen
(Goof 7a Maas 5/6 en Teddie gr1/2a) op de
Troubadour, graag iets wil betekenen voor school.
Op deze laagdrempelige wijze voel ik me meer
betrokken bij school, de leerlingen en het team.
Dit jaar heb ik, samen met een ouder van de OR
en aantal teamleden Sint en Carnaval in mijn
portefeuille 😉
Leuk om nieuwe enthousiaste ouders te mogen
ontvangen

Diewke
Ik ben Diewke, moeder van Julius uit 7a. Ik ben
fotograaf en zet me in voor inclusiviteit op
meerdere gebieden dus ook binnen het
onderwijs.

Fiona
Ik ben Fiona, moeder van Jolie uit groep 3a en
Manu die over een kleine 2 jaar pas naar school
gaat. Het is leuk om vanuit de OR wat meer mee
te krijgen van de school en haar activiteiten. Ik
help graag mee bij het organiseren van het
schoolreisje en bij Pasen.

Kübra
Beste
ouders
en
lieve
kinderen,
Ik ben Kübra. Moeder van Mahir uit groep 4 en
Sarp&Sare uit groep 1. Naast mijn drukke baan als
verpleegkundige hoor ik sinds nieuwe schooljaar
ook bij de ouderraad. Ik vind het erg leuk om mee
te denken en organiseren van activiteiten vanuit
OR. Gelukkig hebben wij een paar ervaren ouders
die de nieuwe leden hierin kunnen begeleiden. Ik
kan hier enorm van genieten! Ik heb afgelopen
december het Sinterklaas feestje mee mogen
organiseren en ik mag ook deelnemen bij het
organiseren van het culturele kinderfeest. Ik
geniet enorm van alle bijeenkomsten en geregel
die er bij komt kijken. Hopelijk kunnen wij komend
jaar zonder beperkingen alle activiteiten kunnen
organiseren.

Christel
Noemi
I am Noemi Jimenez Carro, I am Spanish and I
lived in France for more than 16 years and my
husband (Richard) is French. I have 2 children:
Alvaro (group 6) and Natalia (group 7).
We arrived in the Netherlands in 2019. I try to bring
my international view to the OR at the same time
that I learn from the Dutch way of doing things.

Hoi hoi, ik ben Christel Rietjens, moeder van Raf
en Saar en zit sinds anderhalf jaar in de OR. Ik
ondersteun twee commissies, kerst en carnaval.
Zonder de OR kunnen deze activiteiten helaas
niet plaatsvinden en daarom vind ik het heel
waardevol om een bijdrage te leveren, zodat de
kinderen extra fijne herinneringen beleven aan
hun basisschool periode. Een extra leuke
bijkomstigheid is dat je zelf net iets meer meekrijgt
van je eigen kind.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona update
(Besmettingen per groep vanaf 30-01)
Groep 1-2a 1
Groep 5
1
Groep 1-2b 2
Groep 5-6
4
Groep 1-2c 1
Groep 6
0
Groep 1-2d 0
Groep 7a
6
Groep 3a
0
Groep 7b
0
Groep 3b
2
Groep 8
0
Groep 4
1
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Medezeggenschapsraad (MR)
Op De Troubadour bestaat de MR uit drie ouders en drie leerkrachten. De ouders zijn door middel van
verkiezingen gekozen door en uit de groep die zij vertegenwoordigen, de ouders. De leerkrachten zijn
vanzelfsprekend door de personeelsleden gekozen. In november is Lisanne Nagtegaal gekozen in de
ouderrgeleding in de Medezeggenschapraad.
De MR vergadert ongeveer acht keer in een schooljaar. Er komen vaste onderdelen langs als
beleidsplannen, begroting en vergeet niet de vakantieplanning, maar er worden ook actuele punten
besproken. Dit kunnen bijvoorbeeld punten zijn die door ouders zijn gemeld bij de MR. Zo zijn de regels
rond Corona regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De MR kan aan de directeur voorstellen doen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders en personeel. Als u een
vergadering wil bijwonen dan kunt u contact opnemen met een van de leden of met Mart.

Wij, Jelka Linskens (groep1/2), Renée Hoens-Romeijn (groep 3) en Stella Sneijders (groep 6) zijn de
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (de PMR). Wij maken deel uit van de MR van De
Troubadour. We zijn geen op zichzelf staande medezeggenschapsraad. De PMR kan wel zelfstandig
vergaderen en overleggen met de directeur. De PMR wordt gekozen door de personeelsleden van de
school. Wij vinden het van essentieel belang dat er een open communicatie is binnen de MR waarbij we
meedenken over het beleid, instemmen met nieuwe plannen en deze zo nodig vaststellen. De dialoog
met oudergeleding van de MR is hierbij erg belangrijk.

Lisanne Broomans-Nagtegaal is moeder van Lotte (groep 7a), Freek (groep 5-6), Imke (groep 4). Bram
Jansen-Ros is vader van Eva-Lynn (groep 8) en Lilly (groep 6). Wouter van Hoof is vader van Huub (groep
8) en Marein (groep 5). Als ouders proberen wij een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkelingen waar
De Troubadour mee bezig is. Het is belangrijk dat alle kinderen gezien worden en dat de kwaliteiten en
talenten van kinderen worden gewaardeerd en benut. School moet een plek zijn waar kinderen,
leerkrachten en ouders zich veilig voelen en gewaardeerd. Met zijn zessen proberen we daar ons steentje
aan bij te dragen.

Ook u kunt met vragen of opmerkingen bij ons terecht, schroom dus niet om ons aan te spreken!
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Nieuwe collega
Op 7 februari start er een nieuwe collega op onze school als onderwijsassistent. Beau werkt tot de
zomervakantie op onze school. Zo kunnen wij bekijken of het werken met een onderwijsassistent ons
bevalt. Hieronder stelt hij zich aan u voor.
Wat gaat hij doen op onze school?
Zoals u weet heeft het onderwijs extra geld gekregen om ‘achterstanden’ bij kinderen door corona aan
te pakken. Op De Troubadour hebben we er gelukkig niet veel last van, maar toch merken we dat we
assistentie goed kunnen gebruiken. Beau gaat zich bezig houden met de opzet van een taalklas voor
kleuters die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Ook gaat hij helpen met het leesproces in
groep 3 en 4. Daarnaast zal hij voor de bovenbouw kinderen gaan begeleiden die makkelijk/ theoretisch
leren. Ook zal hij kinderen die met Pittige Plus Torens werken gaan begeleiden.

Beau Groels
Mijn naam is Beau en ik woon samen met mijn gezin samen in
Eindhoven. Op de maandag tot en met vrijdag werk ik bij jullie
op de troubadour als onderwijsassistent. Daarnaast heb ik op
veel basisscholen stage mogen lopen. Hier heb ik gezien hoe een
klas met veel diversiteit toch samen een groep kan vormen
waarin leerlingen zich veilig en prettig voelen. De sfeer in de
groep is voor mij erg belangrijk. Ik geloof dat een leerling die zich
fijn in zijn omgeving voelt beter tot leren komt. Ik heb net mijn
opleiding onderwijsassistent afgerond en wil na een half jaar als
fulltime onderwijsassistent gewerkt te hebben doorstuderen aan
de pabo. Mijn passie is tennis en korfbal spelen. Ik kijk uit naar een
schooljaar waarin ik de dingen geleerd heb kan gaan toepassen.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan op basisschool de
Troubadour.

DigiTaalpunt
If you would like to learn to speak, read or write Dutch better or if you are looking for a suitable
computer course, you can contact a (Digi) Language Point.
The (Digi) Language Points, part of the DigiTaalhuis network, are a kind of consultation hour on
location (in a library, community center or community centre) that is manned by trained
volunteers who give personal advice to people with questions in the field of language, math or
digital skills. and, where necessary, help them sign up for a course. The volunteers of the (Digi)
Language Point give you free information and advice. You don't have to be a member of the
library either. If you are referred to a language provider for a course, this provider may charge
course fees for this. However, some courses are free. The volunteers of the (Digi) Language Point
are happy to tell you more about this.
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/Leren-en-Studeren/taal-en-digitale-kennis/DigiTaalpuntBasisschool De Troubadour – Maria van Bourgondiëlaan 2d – 5616EE – troubadour@skpo.nl – 040-2512704 - www.troubadour-skpo.nl
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Stap vier dagen de magie van het Parktheater Eindhoven in
De theaters mogen weer open en hoe fijn is dat! Volgens de De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) is het nu officieel: het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid. De
kracht van theater belangrijker dan ooit in deze lastige corona tijd voor de kinderen.
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, dat ga jij doen tijdens De Musical4daagse.

Musical4daagse
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.
De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich bewust worden wat theater
kan betekenen. Maar dat niet alleen, iedereen die meedoet met De Musical4daagse krijgt een
ervaring om nooit meer te vergeten. Als de kinderen later het theater binnen stappen zullen ze
altijd aan het moment denken wanneer zij op het toneel stonden tijdens De Musical4daagse.
De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. Voor jou en voor je ouders een unieke
ervaring. En dat is bijna net zo cool als het feit dat De Musical4daagse samenwerkt met ruim 15
theaters in heel Nederland. In elke vakantie, 4 dagen zingen, dansen en acteren.
Je hebt geen ervaring nodig. Het 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?
-

3 t/m 6 maart 2022 Parktheater Eindhoven
09:00 tot 14:00
6 t/m 12 jaar
4 dagen zingen, dansen en acteren
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