03-06-2022

De Roffel
08-04-2022
Beste ouders/ verzorgers,

16

Wereld met lef
In december ontvingen we als school €5000,- van het Wereld met lef
fonds om Het Cultureel Kinderfeest op 15 juli te organiseren.
Ondertussen heeft het leerteam wereldburgerschap niet stil gezeten
en opnieuw verschillende aanvragen ingediend. Er zijn twee
subsidies toegekend:
€3500,- voor de aanschaf van 100 boeken gericht op diversiteit en
inclusiviteit.
Dit zijn bijvoorbeeld kinderboeken geschreven door een
kinderboekenschrijver met een donkere huidskleur of
een
migratieachtergrond. Hoofdpersonen met een donkere huidskleur of
gezinssamenstelling met twee mama’s of papa’s als ouders. Kortom
een betere afspiegeling van de Nederlandse samenleving.
Naast deze 100 boeken hebben we dit schooljaar met extra geld
vanuit de overheid (NPO middelen) 100 boeken met als onderwerp
duurzaamheid en klimaat aangeschaft.
Dat betekent dat we dit schooljaar 200 boeken aan onze
biebcollectie hebben toegevoegd!
Daarnaast hebben we ongeveer €3000,- gekregen om nieuwe
afvalbakken aan te schaffen voor in de klassen, zodat we op school
ook plastic kunnen gaan scheiden. Op dit moment scheiden we
alleen restafval, glas en papier. Binnenkort komt daar dus plastic bij.
Op deze manier wordt duurzaamheid een steeds belangrijker thema
in de school.

In deze Roffel
Wereld met lef
Studiedagen
Eindtoets gr 8
Overblijven
Theatervoorstelling
Dementie
Klokhuis
Verlof feestdagen
-----------------------------

Agenda
6 juni
2e Pinksterdag
Alle kinderen vrij
7 juni
MR vergadering
7 t/m 10 juni
Schoolkamp groep 8
14 juni
Ouderklankbordgroep
17 juni,15.00 uur
Start junivakantie
20 t/m 24 juni
Junivakantie
We zien alle kinderen
graag maandag 27
juni weer terug op
school
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Schoolvakanties & studiedagen 2022-2023
In een eerdere Roffel hebben we de vakanties voor volgend schooljaar met u gedeeld. Hieronder
volgt opnieuw een overzicht van de vakanties en een overzicht van de studiedagen. Deze zijn in
samenspraak met de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Begin volgend schooljaar komen ze
ook in de app te staan en krijgt u weer een jaarkalender. We delen ze nu ook alvast, zodat u er al
rekening mee kan houden in uw agenda.
Studiedagen 2022-2023
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag

31-10-2022
23-12-2022
02-02-2023
17-02-2023
15-03-2023
30-05-2023
14-07-2023

Hele dag
Hele dag
Hele dag
Halve dag (kinderen zijn om 12 uur vrij)
Hele dag
Hele dag
Halve dag (kinderen zijn om 12 uur vrij)

Inhoud studiedagen
We gebruiken de studiedagen om het team verder te scholen in het geven van een goede les op
maat (effectieve instructie). Dit scholingstraject zijn we dit schooljaar gestart en zetten we volgend
schooljaar door. We gaan door met dit traject, omdat we nog meer willen leren over het geven
van een goede instructie op maat. Zowel voor kinderen die leren heel makkelijk vinden en extra
uitdaging nodig hebben en ook voor kinderen die bijvoorbeeld meer praktisch leren. Daarnaast
onderzoeken we ook tijdens de studiedagen op welke manier we eigenaarschap bij kinderen willen
vergroten.
We hebben opnieuw de expertise van Onderwijs Maak Je Samen ingekocht om dit traject vorm te
geven en uit te voeren. De studiedagen zijn zo gepland dat er tussen de studiedagen ook
klassenbezoeken bij de leerkrachten afgelegd kunnen worden en feedbackgesprekken gevoerd
kunnen worden.
Op deze manier bouwen we verder aan de school als professionele en lerende organisatie, waarbij
de kinderen en het verbeteren van ons onderwijs centraal blijven staan.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Junivakantie*)
Zomervakantie

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Donderdag
Maandag
Maandag
Maandag

24-10-2022
26-12-2022
20-02-2023
10-04-2023
24-04-2023
18-05-2023
29-05-2023
12-06-2023
17-07-2023

t/m
t/m
t/m

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

28-10-2022
06-01-2023
24-02-2023

t/m
t/m

Vrijdag
Vrijdag

05-05-2023
19-05-2023

t/m
t/m

Vrijdag
Vrijdag

16-06-2023
25-08-2023

*) Zoals u kunt zien is er aankomend schooljaar opnieuw een ‘junivakantie’ ingepland. Deze ruimte
is er in de lesuren van kinderen, omdat de kinderen op De Troubadour per week meer uren maken
dan landelijk gemiddeld per week (25,5 uur op de Troubadour tegenover 24 uur of 25 uur landelijk
gezien). We sparen daardoor elke week wat tijd en kunnen daardoor kinderen (en u, want zo’n
weekje buiten het hoogseizoen op vakantie scheelt een heleboel geld) een junivakantie geven.
Alle kinderen in Nederland gaan 940 uur per jaar naar school. Dit is wettelijk zo bepaald en daar
voldoen we ook op De Troubadour aan. Mocht u vragen hebben of de urenverantwoording willen
inzien dan kunt u contact opnemen met mij.
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Uitslag Cito Centrale Eindtoets, groep 8
Vorige week vrijdag hebben we de uitslag van de Centrale Eindtoets gekregen.
Het landelijk gemiddelde van de Centrale Eindtoets ligt dit schooljaar op 534.8. Als school
hebben we een score van 537.8 behaald. Dit kunt u vergelijken met een HAVO niveau. Dit
schooljaar scoren we dus ruim boven het landelijk gemiddelde. Maar, wat is een gemiddelde?
Een gemiddelde is een optelsom van alle afwijkingen. Het zegt eigenlijk niet zoveel over de
groei die kinderen individueel hebben laten zien. Daarnaast zegt het ons niks over hoe
kinderen het best leren? Uit boeken of met hun handen? En waar worden ze nu eigenlijk het
gelukkigst van?
We zijn trots op de resultaten die de kinderen als groep hebben behaald, maar ook als we op
individueel niveau kijken zijn we trots op onze groep 8-ers.
Daarnaast behalen alle kinderen op alle vakgebieden het fundamenteel niveau. Dit wordt 1F
genoemd. 1F is het niveau dat alle kinderen aan het eind van de basisschool moeten kunnen
bereiken.

Overblijven in schooljaar 2022-2023

Lunchbreak in schoolyear 2022-2023

Achter de schermen zetten we het
volgende schooljaar in de steigers. Zo ook
het overblijven op onze school. Hieronder
een bericht van de overblijfcommissie:

Behind the scenes we are getting ready for
the next schoolyear. The same goes for the
lunchbreak at our school. Below is a
message from the lunchbreak committee:

Beste ouders/ verzorgers,

Dear parents/ guardians,

Via onderstaande link kunt u uw kind(eren)
aanmelden voor het overblijven in het
volgende schooljaar.

Via the link below you can register your
child(ren) for the lunchbreak in the next
schoolyear.

https://forms.office.com/Pages/ResponseP
age.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAA
AAAAAAAAAZAAPqF4zhUREo0OEtMQUZBQ
0RMMEFNOUxaWEY3SUU0US4u

https://forms.office.com/Pages/ResponseP
age.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAA
AAAAAAAAAZAAPqF4zhUMzZZNUNOT1lSQV
pHTUdPRUczWjgzREpMTS4u

Help jij een handje mee?
Spelen jouw kinderen tussen de middag op het schoolplein? Ben je benieuwd hoe het er bij het
overblijven aan toe gaat? Lijkt het je leuk om een uurtje per week mee te draaien met ons? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Met een team van enthousiaste overblijfkrachten staan wij elke dag klaar om het overblijven op
een leuke en fijne manier mogelijk te maken. En hierbij kunnen we altijd extra handjes gebruiken.
Ook nog mooi meegenomen: Op de dag dat jij helpt bij het overblijven, blijven je eigen kinderen
gratis over. Daarnaast ontvang je een vergoeding van €7,50 per keer.
Heb je een uurtje over tussen 12 en 13 uur en spreekt bovenstaande je aan? Neem dan snel
contact op met Khadija Boubri (06- 40858233) of spreek één van ons aan op het schoolplein en
we vertellen je graag alle ins en outs.
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Leven toevoegen aan de jaren, help jij
mee?
Wist u dat er bijna 40 mensen met dementie in onze wijk
thuis wonen (o.b.v. afspiegeling aantal inwoners). Wij
hebben geen idee wie allemaal zijn.
Dat terwijl er steeds meer mensen dementie krijgen. Ons
zorgsysteem voegt jaren toe aan het leven, maar liever
voegen we ook leven toe aan de jaren!
Daarbij kan iedereen helpen!
Weet u wie de nieuwe mantelzorgers zijn? Heel veel
jonge ouders. Ouders met kinderen op de basisschool.
Wellicht heeft u een idee voor wie dit van toepassing is
op onze school?
Veel mensen vinden zelf niet dat ze mantelzorger zijn,
maar herkennen wel symptomen van dementie bij hun
ouders of buren en zorgen voor hen. Erg zwaar om dit te
doen naast je eigen leven. Herkenning en erkenning
helpt!
De aftrap van dementievriendelijk vonderkwartier is een
mooie, confronterende voorstelling in het SUMMA
college.
Laten we elkaar helpen om leven aan de jaren toe te
voegen én dit niet alleen af te schuiven op de directe
naasten. Lief zijn voor elkaar is voor iedereen belangrijk!

Daar is hij de eindelijk!
De uitzending van Het Klokhuis waar jij zo hard aan
hebt meegewerkt!
Wanneer: dinsdag 17 mei, 18.40 uur (terugkijken)
Waar: Zapp tv, Het Klokhuis
Op 17 mei a.s. zendt Het Klokhuis de uitzending uit
waar ruim 2000 kinderen van Eindhoven en omgeving
aan hebben bijgedragen. Het Klokhuis, GLOW en
Hugo Vrijdag wilden op een heldere en visuele
manier kinderen laten zien wat onze invloed op de
aarde is met het project ‘De Nederlandse
Voetafdruk’.
Ieder van ons verbruikt een stuk van de aarde. We
hebben het nodig voor ons voedsel, de grondstoffen
voor onze spullen en om onze Co2 op te vangen. We
noemen dit ‘De voetafdruk’. Met hun zelfgemaakte
bloemlantaarns van afval lieten kinderen tijdens
GLOW 2021 zien dat onze huidige voetafdruk drie
keer te groot is. Het Klokhuis maakte een reportage.
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Universiteit Tilburg
Kindercollege & workshops: Robots
Zaterdag 2 juli, 14.00 – 15.30 uur
Wil je meer leren over robots en kunstmatige
intelligentie?
Kom dan op zaterdag 2 juli naar de Bibliotheek
LocHal. Je krijgt dan eerst een kindercollege over
robots van professor Ton Wilthagen. Daarna ga je
zelf aan de slag tijdens een van de drie robotworkshops.
Kies jij voor stop-motion, robots programmeren of
bouw je zelf een robotarm?
Het programma is geschikt voor kinderen van 8 t/m
12 jaar.
Deelname is gratis, wel even aanmelden van
tevoren! (wees er snel bij)

Verlof feestdagen
Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag op 1 juli, waarbij stilgestaan wordt bij de
afschaffing van de slavernij. Ook staat binnenkort het Islamitische Offerfeest (Eid al-Adha)
gepland. Zo zijn er wel meer feestdagen die gevierd worden, maar waarmee van oudsher het
Nederlandse vakantierooster geen rekening houdt.
Als u voor feestdagen, passend bij uw geloof of overtuiging, vrij voor uw kind(eren) wil vragen
dan ontvangen we graag een mailtje of belletje. U hoeft hier geen verlof voor aan te vragen.
Een mededeling van ouders dat er een religieus feest gevierd gaat worden volstaat.
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