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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

Zomeravondborrel 

Zomerochtendshow 

Musical 

Schoolreis 

Het Cultureel 

Kinderfeest 

Engelse les na 

schooltijd 

Marathon Eindhoven 

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

Agenda 

 
 

Maandag  

05-09 

Start nieuwe 

schooljaar 

 

 

Donderdag  

08-09 

Algemene 

informatieavond 

voor iedere klas.  

 

Meer info volgt in 

het nieuwe 

schooljaar.  
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Beste ouders/ verzorgers, 
 

Vanmorgen zijn om 10.45 uur de oudste kleuters via een glijbaan door 

het raam uitgegleden. Altijd een leuk en feestelijk moment voor de 

kleuters en hun ouders. Ze sluiten op deze manier de kleuterjaren af 

en starten na de zomervakantie vol enthousiasme in groep 3.  

Daarna hebben we als school, volgens traditie, afscheid genomen 

van onze groep 8. Meester Fred stond bovenop de schuur met de 

brandweerslang klaar en door een lange haag van alle kinderen van 

onze school renden de kinderen van groep 8 de school uit, waarbij 

ze probeerden zo min mogelijk (of zoveel mogelijk) nat te worden.  

 

We sluiten opnieuw een schooljaar af... 2021-2022 begonnen we vol 

nieuwe energie! Maar al snel kwamen er steeds strengere 

coronamaatregelen en nog voor de kerstvakantie een lockdown. 

Daarna gingen we toch weer open en steeds maar weer die 

leerkrachten, klassen of kinderen in quarantaine, waardoor sommige 

kinderen veel misten (en niet alleen een taal of rekenles).  

 

Maar het is altijd makkelijker om te zoeken naar iets wat slecht was, 

waar je van baalde of je zorgen over maakte. 

Het mag ook best gezegd worden hoor, maar vandaag staan we stil 

bij wat goed was aan dit schooljaar en kijken we naar de toekomst, 

want die kant gaan we immers op.  

Ik denk bijvoorbeeld aan de focus die we hebben aangebracht in 

ons onderwijs: effectieve instructie, eigenaarschap en 

wereldburgerschap. Ik denk aan al die ouders en leerkrachten die 

samenwerken, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Ik denk aan al die keren dat we onderwijs hebben georganiseerd dat 

zonder uw hulp niet had gekund, uitstapjes, excursies, lezen, de bieb, 

koken, extra hulp en begeleiding. Samen in de MR, OR en 

klankbordgroep nadenken over hoe we ons onderwijs nog beter 

kunnen maken.  

Heel veel dank daarvoor. We hopen dat we volgend jaar opnieuw 

op een positieve manier met u kunnen samenwerken.  

 
 

 

 

 

 

22-07-2022 
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  De laatste schoolweken 

Er stonden een heleboel leuke en ook leerzame activiteiten op het programma de laatste twee 

schoolweken. Veel van deze activiteiten konden we organiseren met hulp van u als ouders of we hebben 

u kunnen uitnodigen om samen met u het schooljaar goed en leuk af te sluiten. Op de volgende pagina’s 

een kleine sfeerimpressie.  

Het Cultureel Kinderfeest 

Bedacht door de leerlingenraad en samen met het 

team van leerkrachten georganiseerd: Ons eerste 

Cultureel Kinderfeest was een groot succes! Wat een 

enorme opkomst! We willen u heel hartelijk danken voor 

uw belangstelling en enthousiasme. We hebben veel 

positieve feedback gekregen van ouders, 

buurtbewoners en bijvoorbeeld ook de bewoners van 

Engelsbergen.  

In de middag hebben de kinderen workshops gevolgd 

uit diverse landen. Zo stond er bijvoorbeeld een 

Marokkaanse theeceremonie op het programma. 

Konden kinderen Spaans, Turks of Marokkaans leren 

koken. Werden er Delfsblauwe bordjes versierd. Leerden 

kinderen capoeira, werden handen versierd met henna 

of werd door een ouder uit Rusland tekenles gegeven. 

Na schooltijd stonden diverse optredens op het 

programma en konden mensen haren in laten vlechten 

en hapjes proeven.   

Volgend schooljaar organiseren we het feest op 7 juli. 

Schrijf deze datum alvast in uw agenda!  

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/


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

3 

 

  

Zomeravondborrel 
Wat een grote opkomst! We zijn heel erg blij dat ongeveer 

100 ouders aanwezig waren op onze zomeravondborrel. 

Met deze borrel bedanken wij u voor uw hulp en 

betrokkenheid bij de school. We zijn blij om te zien dat ook 

Internationals en expats bij de borrel aanwezig waren. Ook 

zagen we veel ouders van kleuters. Zij waren voor het eerst 

aanwezig.  

Het gaat erom dat we verbinding maken met elkaar. 

Ouders onderling, maar ook informeel tussen team en 

ouders. Vaak zitten we samen met u aan tafel om over de 

ontwikkeling van uw kinderen te praten. Dit zijn vaak 

serieuze en goede gesprekken. Maar (en je zult het niet 

zeggen) leerkrachten zijn ook mensen. Hebben een privé 

leven en drinken graag een glaasje wijn of flesje bier.  

Het persoonlijke informele contact wordt erg gewaardeerd 

door ons en aan de reacties te horen ook door u! 

Volgend jaar staat opnieuw de zomeravondborrel gepland 

in de laatste schoolweek. We hopen op net zo’n mooie 

opkomst als dit jaar.  

Musical groep 8 
Op woensdagavond voerden de 

kinderen van groep 8 de musical op. De 

musical speelde zich af in het mooie 

Parijs!  

Liedjes, zenuwen, stukjes tekst die 

vergeten werden, een solo(!) van Iva, een 

zelfgemaakt decor, grappen, tranen van 

ontroering van ouders en verborgen 

talenten. Het kwam allemaal voorbij. 

Onze groep 8 neemt op een fantastische 

manier afscheid van onze school. #trots 

mailto:troubadour@skpo.nl
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Herhaalde oproep voor begeleiding schoolreis 

Een tijdje geleden hebben wij een oproep geplaatst omdat we op zoek zijn naar ouders die een groepje 

willen begeleiden tijdens onze schoolreis op vrijdag 30 september. Inmiddels hebben we gelukkig genoeg 

aanmeldingen voor de groep 5 van volgend schooljaar, MAAAAAR we komen nog steeds ouders te kort in 

de andere groepen!!! 

De groepen 1-2-3 gaan naar Dierenrijk, de groepen 4-8 naar Toverland. 

De groepen 7 en 8 lopen in groepjes rond, maar zonder begeleiding. Maar mocht u als ouder van groep 7 

en 8 toch een groep uit een ander leerjaar willen begeleiden dan zien wij ook graag uw mail tegemoet. 

MELD U AAN VIA: activiteiten-troubadour@skpo.nl, vergeet niet de naam van uw zoon/dochter te vermelden. 

Alvast bedankt en we blijven hopen op voldoende aanmeldingen! 

Groetjes, 

De schoolreiscommissie 

 

 

 

 

 

 

Hallo Marathonlopers, 

Op 9 oktober wordt de jaarlijkse marathon van Eindhoven gehouden, met een Mini 

Marathon van 1,6 km en een City run van 5 km. 

Bij voldoende belangstelling en aanmeldingen onder leerlingen en/ of ouders willen 

we ons als school inschrijven. U kunt u aanmelden via troubadour@skpo.nl  

Vermeld uw naam, de naam van uw kinderen, de groepen en met hoeveel personen 

u wil deelnemen. Papa's en Mama's mogen natuurlijk ook mee doen. 

 

Zomerochtendshow 

Vanochtend stonden er een aantal 

spetterende optredens gepland van 

alle groepen. Wederom ontzettend 

veel ouders die een kijkje kwamen 

nemen.  

Het thema was vakantie en op deze 

manier sloten we mooi en feestelijk 

2021-2022 af. Ook werd nog 1x het 

afscheidslied van groep 8 

gezongen.  

Fijn dat er zoveel ouders waren! 

Bedankt 
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Als school bieden we Engels aan van groep 1 t/m 8. De komende jaren willen we ons aanbod van Engelse 

lessen aan de kinderen en ons eigen niveau van het Engels verbeteren. Maar vanaf volgend schooljaar 

willen we Engels als naschoolse activiteit aanbieden aan de kinderen die dat leuk en leerzaam vinden. 

Hieronder vindt u een aanbod van Think Smart English.  

Wilt u dat uw kind vloeiend Engels spreekt of verder gaat op het niveau waarop uw kind nu is? Naschools 

aanbod Engels bestaat uit projectwerk om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) plezier hebben terwijl ze de 

Engelse taal leren. De lessen worden gegeven door een Engelse docent die al 7 jaar 100% 

slagingspercentage heeft. We zijn trots om te zeggen dat we een prijs hebben gewonnen voor de beste 

Language school in Nederland 2021/2022. 

 

De lessen staan gepland op vrijdag van 15.00 uur tot 16.00 uur op school.   

De kosten zijn €10,- per week/ per kind. In eerdere Roffels is aandacht besteed aan hoe u aan kunt melden 

als u interesse hebt en niet de financiële middelen. Deze Roffels staan in de app of op de site. 

Als u interesse hebt om mee te doen van beginners tot advanced stuur een mailtje naar Wendy: 

wendy@thinksmartenglish.nl of neem  direct contact op met Kirstie  06-49080168 voor meer informatie. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

             Helping people to achieve… 

 

Veel succes 

groep 8  

in het 

voortgezet 

onderwijs! 
 

 

Uitvegen groep 8 
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