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

17

Vandaag heeft groep 1-2 met een spetterende circusvoorstelling
voor alle ouders het thema circus afgesloten! De kinderen hadden
allemaal een rol, bijvoorbeeld als acrobaat, clown, koorddanseres,
of circusdirecteur. Fijn om zo’n grote betrokkenheid bij u als ouders
terug te zien. Mooi hè, dat we u opnieuw kunnen verwelkomen bij dit
soort vieringen. Het blijft goed om ons dat te realiseren en daarvan
te genieten. Na de junivakantie start in groep 1-2 het laatste thema:
vakantie.
Nascholing en professionalisering…
is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid op De
Troubadour. Alle leerkrachten krijgen de mogelijkheid om
(na)scholing te volgen en zichzelf zo verder te professionaliseren. Dit
kan scholing zijn, omdat het de interesse van een leerkracht heeft of
omdat het een vraag vanuit school is. Daarnaast is het beleid op
school dat de verbetering van het onderwijs op onze school en de
scholing die daarvoor gevolgd wordt, ook de minimale professionele
ontwikkeling is die je als leerkracht volgt.
Succes mag je vieren: Joris onze leraar in opleiding (LIO-stagiaire)
heeft zijn diploma behaald. Ook Roos heeft haar diploma intern
begeleider behaald deze week. Gefeliciteerd!
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Overblijven
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In
de
vorige
Roffel
heeft
de
overblijfcommissie antwoord gegeven
op enkele vragen uit de enquête. Nu is
het opnieuw onze beurt.
Er mag meer aandacht voor andere
dingen dan de standaard Cito vakken
zijn. Er zou in kleinere groepjes les
gegeven kunnen worden. En de
vragenlijst mag je ook best aan vaders
sturen. En ik ben erg tevreden over hoe
jullie als school en als individuele leraren
om zijn gegaan met alle uitdagingen van
afgelopen 2 jaar.
Bedankt voor het compliment! Fijn om
terug te horen!
Helaas is het systeem zo ingericht dat de
vragenlijst aan ‘verzorger 1’ wordt
gestuurd. Vaak staat moeder als
verzorger 1 in het systeem. We kunnen de
lijst helaas niet naar beide ouders sturen.
Dit is wel een wens van de school, maar
vanuit SKPO anders bepaald.
In kleinere groepjes lesgeven is een
behoorlijke uitdaging als we te maken
hebben met een lerarentekort. Ik ben blij
dat we tot nu toe voldoende vervanging
voor de klassen hebben kunnen vinden
als er een leerkracht afwezig was.
Daarnaast
zijn
er
2
leerkrachtondersteuners in dienst van de
school die kleine groepjes kinderen
lesgeven die dat ook nodig hebben,
omdat ze les volgen op hun eigen
niveau.
Basisvakken als rekenen en taal zijn erg
belangrijk in een school, want goed taal
en rekenonderwijs bieden is onder
andere
onze
maatschappelijke
opdracht. Maar juist op De Troubadour
hebben
we
bijvoorbeeld
een
vakleerkracht voor muziek, besteden we
aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling door de inzet van sociokring
en is dit schooljaar wereldburgerschap
een onderdeel geworden van ons
denken en handelen.

Wat ik mis aan de vragenlijst is dat het over 'mijn
kind' gaat, terwijl de meeste ouders meerdere
kinderen op school hebben zitten. Soms
verschillen de antwoorden en ervaringen per kind
en per leerkracht. Daar is in de vragenlijst niet
voldoende mogelijkheid tot differentiëren voor.
Klopt inderdaad. Terechte feedback We
snappen dat de ervaringen soms verschillend
kunnen zijn. Ook dit hebben we teruggekoppeld
aan het bestuur, maar helaas is bepaald dat de
vragenlijst niet voor verschillende kinderen is in te
vullen. We vragen daarom de lijst in te vullen met
uw oudste kind in gedachten, omdat hij/ zij het
langst op de school zit.
Waarom werken jullie zo weinig thematisch in de
midden en bovenbouw? De kwaliteit van de
Engelse lessen heb ik mijn vraagtekens bij? Het
lijken lessen die op zichzelf staan, weinig focus op
mondelinge taalgebruik. Ik maak me soms
zorgen om mijn kind die net wat meer aankan. Zijn
de PPT wel voldoende en welke ruimte ligt er ook
in de basisvakken?
We werken thematisch in groep 1-2 en groep 3 en
4 sluiten in een bepaalde mate aan bij de
thema’s van groep 1-2. Ook zijn er 4 keer per jaar
schoolbrede thema’s waaraan iedere groep
meedoet. Dit doen we op dit moment niet vaker,
omdat ons onderwijs daar niet op ingericht is.
Misschien dat in de toekomst onderzoekend &
ontdekkend leren meer een plaats krijgt in ons
aanbod, maar op dit moment niet.
Dat heeft ook te maken met de laatste opmerking
en ons traject van effectieve instructie. Zoals al
een paar keer in de Roffel aangegeven zijn we dit
traject gestart, omdat we zien dat ieder kind of
het nu makkelijk of moeilijker leert, theoretisch of
praktisch leert een uitleg (instructie) nodig heeft
en verdiend. We willen graag onze uitleg goed
afstemmen op het niveau van ieder kind, zodat
we het maximale uit de kinderen halen. Niet
alleen voor rekenen en taal, maar ook voor
burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Een kind moet zich mooi in balans ontwikkelen,
zowel op taal- en rekengebied, maar ook graag
naar school toe gaan, lekker in zijn/ haar vel zitten
en de basisschooltijd onbezorgd doorlopen.
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Wist u dat….

Huggy Wuggy

binnenkort het bedrijf dat het schoolplein heeft
aangelegd de ‘bult’ komt herstellen. Vervolgens
wordt deze voorzien van kunstgras, zodat de bult
ook een bult blijft en u minder hoeft te wassen ;)

Via de media en enkele leerlingen op school
bereiken ons verhalen over Huggy Wuggy.
Via onderstaande link op de site van J/M
ouders kunt u wat meer lezen over dit beest:

In de ouderenquête van februari zijn een aantal
opmerkingen gemaakt over het onderhoud van
het plein en ook in de ouderklankbordgroep kwam
dit onderwerp ter sprake. We pakken het
schoolplein goed aan en ook de Ergon komt 4x per
jaar onderhoud plegen aan het plein.

https://www.jmouders.nl/trend-huggywuggy-kinderen-rageknuffel/?utm_medium=social
Huggy Wuggy is verboden op onze school.

Een groen schoolplein is fantastisch en we zien dat
onze kinderen er fijn spelen, maar het brengt ook
meer zand de school in. We zien dat op
regenachtige dagen en aan de beschadigingen
in de vloer.
Er zijn inmiddels goede schoonloopmatten bij de
ingangen gelegd en worden in de junivakantie de
droogloopmatten gereinigd met een speciale
stofzuiger.
Ook wordt de vloer in het lokaal van groep 7b
voorzien van een nieuwe toplaag. Deze is door het
vele zand beschadigd. Ook worden er vilten
doppen onder de stoelen gemonteerd, zodat
deze geen krassen meer kunnen veroorzaken. Als
het bevalt zetten we dit door in alle lokalen.

Wist u dat….
Er op dit moment verschillende clinics van
sportverenigingen worden georganiseerd
door Twan, onze vakleerkracht voor gym. Er
zijn bijvoorbeeld korfballessen, krav maga en
judo gegeven aan verschillende groepen.

Schoolkamp groep 8
Vorige week ging groep 8 op schoolkamp. De
meeste kinderen kijken hier al heel het schooljaar
naar uit. Laat opblijven, nachtspellen spelen in het
bos, barbecueën, jezelf een beetje half, half wassen
(en dat 4 dagen lang) en ’s morgens ruw gewekt
worden door pannendeksels, zomaar een paar
dingen die gebeuren tijdens een schoolkamp.
Het kamp was erg geslaagd! Er hing een goede
sfeer, kinderen gingen gezellig met elkaar om en
Kevin, Fred en Else hadden een redelijk goede
nachtrust. Bedankt ook aan alle ouders die hulp
hebben gegeven!
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Reminder: 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)

Schoolreis!

Op vrijdag 30 september gaan alle kinderen op schoolreis. Hiervoor zoeken wij nog hulpouders. Zij
zullen tijdens deze dag één groepje kinderen door het park begeleiden. In deze oproep vertellen
we even kort iets over de dag. Meer informatie over het schoolreisje zult u tijdig in het nieuwe
schooljaar ontvangen.
De groepen 1-2-3 gaan naar Dierenrijk in
Nuenen. Om 8.30 uur worden zij gewoon in de
klas verwacht. Om 9.15 uur vertrekken zij met
de bus richting Dierenrijk. Rond 15.00 uur
worden de kinderen weer op school
verwacht.

De groepen 4 tot en met 8 gaan naar
Toverland. Om 8.30 uur worden zij gewoon in
de klas verwacht. Om 9.00 uur vertrekken zij
met de bus richting Sevenum. Rond 17.00 uur
worden de kinderen weer op school
verwacht. De kinderen van groep 7 en 8
lopen in groepjes zonder begeleiding door
het park. De kinderen lopen altijd in groepjes
en nooit alleen! De kinderen uit de groepen 45-6 verkennen het park ook in groepjes,
echter loopt er met hen een begeleider mee.

Mocht u zin hebben om gezellig met ons op schoolreis te gaan stuur dan een mail naar
activiteiten-troubadour@skpo.nl. Vermeld hierin uw aanmelding voor Dierenrijk of Toverland en de
naam en groep van uw zoon of dochter, zodat wij u bij het juiste groepje kunnen indelen. Met als
onderwerp van de mail: schoolreis.
Wij zien uw aanmeldingen graag vóór de zomervakantie tegemoet!
*mochten er te veel aanmeldingen zijn dan selecteren wij op datum van aanmelding.
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Zomerochtendshow
Dit schooljaar kan het weer! Onze jaarlijkse
zomershow net voor de zomervakantie en
iedereen doet mee!
Gedurende het schooljaar organiseren we
verschillende keren een open podium voor
kinderen. Meestal in de gymzaal i.v.m. het
weer, maar het laatste open podium is altijd
buiten. Vorig jaar namen we toen afscheid van
juf Lisette die met pensioen ging.
Traditiegetrouw zijn ouders van harte welkom
bij de zomerochtendshow op de speelplaats bij
het voetbalveld, waarbij iedere groep een
spetterend optreden laat zien in het thema
vakantie!
Leuk als u erbij bent!

Zomerochtendshow
vrijdagochtend 22 juli
van 8.30u tot ongeveer 10.00u.

U bent van harte welkom!
Iedere klas verzorgt een optreden.

Overblijven
Heeft u uw kind al aangemeld voor het overblijven van volgend jaar? Zie vorige Roffel.
De overblijfouders merken dat steeds vaker ouders hun kind komen opzoeken tijdens het
overblijven. Dit is niet de bedoeling.
Het is niet leuk/ fijn voor de andere kinderen en het verstoort het spel wat kinderen aan het
spelen zijn.
Daarnaast is het moeilijker voor de overblijfouders om in te schatten wie er nu een praatje aan
het maken is met de kinderen. Zeker gezien de verdachte situatie op andere scholen is het niet
de bedoeling dat u uw kind opzoekt tijdens het overblijven. Dank!

Over het Jeugdfonds Sport &
Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen
met weinig geld, toch mee kunnen doen met
voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo,
theaterles of een andere sportieve of creatieve
activiteit.
Voor die kinderen en jongeren betalen we de
contributie / het lesgeld en in sommige gevallen
de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
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Ouderklankbordgroep
Afgelopen dinsdag is de ouderklankbordgroep bij elkaar gekomen. Deze groep betrokken
ouders praat met mij over allerlei zaken m.b.t. de school.
De gesprekken vind ik altijd heel waardevol. Het geeft mij een indruk van wat er leeft onder
ouders en hoe ouders tegen zaken aankijken waar we als school denken goed aan te doen.
Interessant is om te zien hoe ouders hier tegenaan kijken. Als je vragen stelt vanuit
nieuwsgierigheid leer je elkaar beter kennen en ontdek je beweegredenen, argumenten waar
je misschien zelf als ouder of als school niet aan gedacht hebt, omdat je bril waardoor je naar
de wereld kijkt anders is. Niet beter of slechter, maar gewoon anders.
We hebben het bijvoorbeeld gehad over de ouderenquête. De communicatie vanuit school
naar de ouders, rapportgesprekken, de informatie die u over de ontwikkeling van uw kind krijgt
van de leerkrachten, maar ook over de verkeerssituatie en bijvoorbeeld film kijken onder
schooltijd tijdens de lunch.

Rapport 3

Juf/ meesterdag

Op donderdag 7 juli krijgen alle kinderen
het laatste rapport van dit schooljaar.

Woensdag 13 juli vieren wij juf/ meesterdag. Op
deze dag vieren alle meesters en juffen hun
verjaardag met de kinderen en bedanken we
ze voor het fijne schooljaar.

Het is mogelijk om hierover nog in gesprek
te gaan met de leerkrachten, maar deze
gesprekken zijn niet verplicht.
Als u een afsluitend gesprek wil met de
leerkracht dan kunt u contact met ze
opnemen. Als de leerkrachten een
gesprek wenselijk vinden, dan nemen ze
contact op met u.
Normaal
gesproken
zijn
gespreksrondes per schooljaar:
•
•
•

er

3

September
November
Maart

We evalueren binnenkort met het team
deze gespreksrondes en de rapporten die
daaraan gekoppeld zitten. We merken
bijvoorbeeld dat het eerste rapport voor
de leerkrachten lastig in te vullen is, omdat
er bij sommige vakgebieden nog te weinig
gegevens beschikbaar zijn om een goed
beeld te kunnen geven van de
ontwikkeling van uw kind in dat schooljaar.
Daarnaast merken we bij ouders daardoor
veel vragen die verklaard kunnen worden,
doordat er op dat moment nog weinig
gegevens zijn.

We gaan op deze woensdag lekker spelen in
speeltuin Philipsdorp. U kunt uw kind daar tussen
08.30 en 08.45 naartoe brengen. Ze worden
daar opgevangen door de leerkrachten. Tussen
11.45 en 12.00 kunt u uw kind daar weer komen
ophalen. De kinderen die op deze dag normaal
gesproken naar Korein gaan brengen wij naar
de opvang of we nemen ze ’s morgens mee
vanuit de voorschoolse opvang.
Gezien de tijd van het jaar hopen we op lekker
weer. Zorg voor anti-zonnebrand en handige
kleren. De kinderen hoeven deze dag geen
lunch mee te nemen. Wel een tussendoortje en
goed wat te drinken. Wij trakteren op iets lekkers!
Adres: Anthony v. Leeuwenhoeklaan 30 Eindhoven

Wij hebben er zin in!
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Kickboksen?
Uniek programma voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
In samenwerking met orthopedagoog Annefleur Visscher en fysiotherapiepraktijk STTC Kids
ontwikkelden wij een uniek kickboksprogramma, speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Kinderen in deze leeftijdscategorie zijn volop in de groei. Daarom is een gelijkmatige belasting
van het lichaam extra belangrijk. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan het
stimuleren van meer doorzettingsvermogen en discipline. En tot slot worden motoriek, het
gebruik van zowel de linker- als de rechterzijde van het lichaam en het trainen van het onderen bovenlichaam gestimuleerd. Met kickboksen spreekt een kind het hele lichaam aan.
Daardoor is het de ultieme sport om fysiek fit te worden en spelenderwijs meer zelfvertrouwen te
ontwikkelen.
Kickboksprogramma voor 12+’ers
Buiten het unieke kickboksprogramma voor kids van 6 tot 12 jaar bieden we ook work-outs aan
speciaal voor 12+’ers. Tijdens die lessen focussen we ons op de ontwikkeling van een topconditie
en een sterk en fit lichaam. We leren kinderen de juiste techniek aan, sparren (kleine wedstrijdjes
met elkaar) en we gaan aan de slag met spierkracht en conditie. Tegelijkertijd leren we ze hoe
zij zichzelf kunnen verdedigen, hoe ze hun lichaam optimaal kunnen beheersen en hoe ze hun
discipline vergroten. Kickboksen onderscheidt zich van andere sporten, omdat kids bij deze sport
het hele lichaam trainen. Vaak zie je wel dat kinderen kickboksen combineren met andere
sporten zoals hockey of voetbal.
Gratis proefles kickboksen voor kids
Overall merken de deelnemers van de kickboks programma’s voor kids dat ze sterker, sneller en
beter worden. Jongens en meiden trainen gemixt en tijdens de trainingen wordt er
samengewerkt met iemand die qua niveau, lengte en kracht goed bij het kind in kwestie past.
In de training komen zowel oefeningen in tweetallen als met de hele groep aan bod. De trainers
zijn ervaren wedstrijdvechters en zetten alles op alles om de kids veel te leren!
Ga naar www.kickboxing-institute.nl/proeftraining/ en kom gerust een keer langs om tijdens
een proefles sfeer te proeven. Kinderen zijn van harte welkom en mogen gerust een vriend of
vriendin meenemen. Sterker nog: dat vinden wij alleen maar gezellig!
Basisschool De Troubadour – Maria van Bourgondiëlaan 2d – 5616EE – troubadour@skpo.nl – 040-2512704 - www.troubadour-skpo.nl
7

Basisschool De Troubadour – Maria van Bourgondiëlaan 2d – 5616EE – troubadour@skpo.nl – 040-2512704 - www.troubadour-skpo.nl
8

