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Beste ouders/ verzorgers,

Vrijwel alle coronamaatregelen zijn sinds vandaag opgeheven! Dat
betekent geen verplichte mondkapjes meer in de school, geen 1.5m
afstand houden meer van elkaar en ouders die hun kind snel bij de
deur moeten afzetten. Maar misschien kunnen we toch iets
meenemen van dat snelle afscheid nemen…
Jonge kinderen vonden het al snel veel minder moeilijk om afscheid
te nemen, omdat u als ouder daar kordater in werd. Het feit dat u
niet meer mee naar binnen mocht zorgde ervoor dat afscheid
nemen van uw kind compacter en dus makkelijker werd. Als gevolg
waren er weinig tot geen huilende kinderen en scenes bij de deur
meer. Misschien is dat iets om vast te houden. Geldt trouwens ook
voor zelf hun jas en tas ophangen. Kunnen ze echt heel goed zelf.
We verwelkomen u opnieuw van harte in school. We zijn blij dat
ouders weer gewoon de school binnen kunnen lopen en er geen
beperkingen zijn. We vragen u wel oog te hebben voor de ander en
zijn/ haar persoonlijke grenzen.

06-03
Einde
Carnavalsvakantie
10-03
Start Zzzoef training
11-03
Inloop voor ouders
14-03
Start thema lente
gr 1-2
15-03
MR vergadering

Sin

Op 11 maart staat er een inloop gepland voor alle ouders. Wees
welkom!
Corona update
(Besmettingen per groep vanaf 20-02)
Groep 1-2a 0
Groep 5
1
Groep 1-2b 0
Groep 5-6
1
Groep 1-2c 0
Groep 6
0
Groep 1-2d 0
Groep 7a
1
Groep 3a
0
Groep 7b
0
Groep 3b
0
Groep 8
0
Groep 4
1

Agenda

16-03
Gemeenteraadsverkiezingen in de
gymzaal
24-03
Studiedag
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Verslag studiedag 07-02
Zoals u weet zijn we dit schooljaar gestart met ons leerteam Effectieve instructie en hebben we
onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen gevraagd om ons hierbij te begeleiden.
Maandag 7 februari stond de 3e studiedag van dit schooljaar gepland: groep 1-2 is aan de slag
gegaan met Lucille Keursten (specialist op het gebied van het jonge kind) en groep 3 t/m 8
werd begeleid door René Litjens (didactisch specialist bij Onderwijs Maak je Samen).

EDI Model in groep 3-8
We hebben met groep 3 t/m 8 nog eens gekeken naar het EDI-model (het Expliciete Directie
Instructie model). Het model geeft een duidelijke opbouw aan hoe een effectieve instructieles
eruit kan zien. Het uitgangspunt is daarbij wel dat er goed naar de groep (met verschillende
niveaugroepen) en naar (het doel van) de les gekeken wordt om te bepalen wat er nodig is.
René heeft ons aanvullende informatie gegeven waarin werkvormen, tools en instrumenten
werden besproken. Ook heeft hij stappen laten zien hoe je in de praktijk aan de slag kan gaan.
Met een voorbeeldles bekeken we stap voor stap, hoe elke fase in de les er dan uit zou kunnen
zien: het lesdoel, voorkennis toetsen vooraf of tijdens, voorkennis activeren, controle van begrip,
instructie, verwerking en reflectie en afsluiting.
Zelf aan de slag!
Hierna was het tijd om zelf aan de slag te gaan! We hebben een eigen lesvoorbereiding
gemaakt. Deze voorbereidingen hebben met elkaar besproken om de les nog krachtiger te
maken. Tijdens deze gesprekken werden er mooie vragen aan elkaar gesteld. We zorgden er
zo voor dat we elkaar aan het denken zetten. De tweede ronde klassenbezoeken is alweer
gestart, waarbij iedere leerkracht zijn/ haar eigen leervraag centraal staat, zo leren wij zelf ook
weer en meer!

EDI Model in groep 1-2
Het EDI-model bij groep 1-2 is anders. Je begint eigenlijk iedere activiteit met ‘We gaan een
spelletje doen!’. Het doel benoemen op voorhand heeft over het algemeen geen
meerwaarde, omdat de kinderen hier dan geen beeld bij hebben. Thema’s zijn essentieel
voor goed kleuteronderwijs en moet aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Er is besproken welke hoeken essentieel zijn om in de klas te hebben en wat er bijvoorbeeld in
de huishoek moet liggen. Een grote kring (alle kinderen in de kring) mag (max.) 15 minuten
duren en tijdens de grote kring kun je ook heel goed gebruik maken van coöperatieve
werkvormen (samenwerken), alle kinderen moeten actief kunnen deelnemen. Routines zijn
heel belangrijk bij het jonge kind, routines leer je aan door veel te herhalen. Verder moeten al
je kringactiviteiten, geplande extra leerhulp (kleine kring), activiteiten tijdens de werklessen
binnen je thema vallen. Reflecteren met kleuters kun je doen in het hier en nu. Hier hebben
we ook allerlei ideetjes voor gekregen hoe je dit dan kan aanpakken.
Oftewel we hebben weer veel geleerd om het leren voor de kinderen nog efficiënter aan te
pakken!
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Het Culturele kinderfeest!
Vrijdag 15 juli is het eindelijk zover! We maken ons debuut met Het Culturele Kinderfeest. Een
nieuwe traditie waar we erg trots op zijn. Op deze dag vieren we met u, de wijk en de kinderen
onze diversiteit en ontdekken we welke culturen de wereld te bieden heeft.
Om dit zo groots mogelijk neer te zetten werken we niet alleen samen met het CKE (Centrum
voor de Kunsten Eindhoven), maar hebben we ook uw hulp nodig! Samen gaan we deze dag
verschillende workshops organiseren voor de kinderen. Hierbij kunt u denken aan dans, theater,
koken, zang etc.
Van 15.00 – 16.00 uur zal er een gezamenlijke afsluiting voor de gehele buurt plaatsvinden op
ons schoolplein. Op deze manier wordt het een echte feestdag voor de hele buurt, iedereen is
welkom!
Wij zouden uw hulp goed kunnen gebruiken, want wij willen alle culturen bij ons op school
aandacht geven. Bent u iemand of kent u iemand die van toegevoegde waarde zou zijn deze
dag horen wij het graag.
Misschien vindt u of iemand in uw omgeving het leuk om met een groepje kinderen
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Een lekker hapje te maken
Haren te vlechten
Een traditionele dans in te studeren
Henna art maken
Marokkaanse/ Chinese theeceremonie te organiseren
Bespelen van instrumenten

Natuurlijk is er alle ruimte voor eigen inbreng. Houdt wel in het achterhoofd dat deze dag in het
thema staat van het vieren van diverse culturen, ook de Nederlandse.
Voor vragen of inschrijvingen kunt u mailen naar ons activiteitenmailadres:
troubadour@skpo.nl

activiteiten-

Basisschool De Troubadour – Maria van Bourgondiëlaan 2d – 5616EE – troubadour@skpo.nl – 040-2512704 - www.troubadour-skpo.nl
3

Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen 2022
Na 2 jaar afwezigheid zijn de Eindhovense
Schoolzwemkampioenschappen (ESZK) weer terug
van weggeweest! In een iets ander jasje, maar nog
net zo leuk als voorheen. PSV zwemmen organiseert
dit evenement samen met Eindhoven Sport en
Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep.
Tijdens het ESZK willen we alle basisschoolkinderen
in Eindhoven die in het bezit zijn van een
zwemdiploma B, kennis laten maken met het
wedstrijdzwemmen. En vooral laten zien hoe leuk
deze sport wel niet is.
Wanneer?
Het ESZK vindt plaats op woensdag 30 maart 2022,
en zoals jullie van ons gewend zijn kan er ook weer
twee keer getraind worden op 16 en 23 maart.

Musical 4 daagse Parktheater
In de vorige Roffel heeft u een
aanbod van het Parktheater
gelezen over de musical 4daagse.
Een ouder heeft ons geattendeerd
op het jeugdfonds Sport & Cultuur.
Mocht het financieel lastig zijn voor
u om uw kind hieraan te laten
meedoen, neemt u dan contact
op met de leerkracht(of Mart) Wij
kunnen uw kind aanmelden via het
Jeugdfonds Sport en Cultuur.
https://jeugdfondssportencultuur.n
l/elk-kind-kan/

Belangrijk:
•
Dit jaar wordt er alleen individueel
gezwommen, geen estafettes.
•
Wanneer er van een school 5 of meer
leerlingen zich inschrijven, dan kunnen zij mee
zwemmen voor het schoolklassement.
•
Inschrijven doe je als ouder zelf, dus niet via
school.
•
Aanmelden kan tot en met 11 maart
viawww.psvzwemmen.nl/ESZK

Met de verschillende lockdowns zijn de
Chromebooks elke keer mee naar huis gegaan.
We merken dat niet iedere keer de opladers mee
terug naar school komen.
Dus mocht u thuis nog een oplader hebben, dan
ontvangen we die graag terug!
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Kinderuniversiteit Tilburg
De kinderuniversiteit in Tilburg pakt opnieuw allerlei heel interessante en leerzame
activiteiten op voor kinderen na schooltijd. Hieronder een kort overzicht van de
aankomende activiteiten. Wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/junior
Children for the Future: Verkiezingseditie
Zondag 6 en 13 maart
Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen! Lijkt het jou nou ook leuk om meer invloed te
hebben over beslissingen in Tilburg? Schrijf je dan in voor ‘Children for the Future:
Verkiezingseditie’! Hierbij staat de stem van kinderen van 9 tot 13 jaar centraal en is het dus jouw
kans om meer invloed te krijgen op jouw toekomst! Twee zondagen kom je bijeen om te worden
klaargestoomd om in debat te gaan met de politieke partijen uit de stad.
Kunnen robots de wereld beter maken?
Woensdag 13 april, 15.00 – 16.15 uur
Wil jij meer leren over robots en artificial intelligence? Kom dan met je vrienden en
ouder/begeleider naar deze bijzondere Kinderuniversiteit ná schooltijd. Onze professor Ton
Wilthagen schreef een kinderboek over robots, genaamd Roosbot, en daarom gaat deze hele
Kinderuniversiteit over dit thema.
Night University Junior
Donderdag 19 mei, 18.00 – 20.00 uur
Noteer donderdagavond 19 mei alvast in je agenda, want dan is het gratis wetenschapsfestival
Night University! Speciaal voor jongeren van 9-14 jaar (en hun ouders) zijn er leuke activiteiten
waardoor je kennismaakt met wetenschap en de universiteit. Neem maar eens plaats in een
échte collegezaal voor een Junior-college door een professor, of doe mee aan een workshop!
Ook zijn er op de universiteitscampus foodtrucks, een kampvuur, optredens en een silent disco.
Houd deze nieuwsbrief in de gaten voor meer info.
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