
Wereld met lef 
 

 
Zoals eerder met u gecommuniceerd nemen we u in de Roffels meer mee in de 
onderwijskundige ontwikkelingen van de school. Een van de focuspunten van de Troubadour 
voor dit schooljaar is wereldburgerschap. 
 
Wat betekent het om in 2021 een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als kind in je 
rugzak nodig? We zijn niet alleen maar Nederlander of Europeaan, want de wereld verandert, 
Eindhoven verandert en digitalisering zorgt ervoor dat de wereld kleiner wordt. Onze opdracht 
als school is om kinderen voor te bereiden op deze wereld en kinderen op te leiden tot 
wereldburgers. Dit is de koers die we gaan varen met de school en de komende jaren staat dit 
naast ‘gewoon goed lesgeven’ centraal.  
 
Het team gaat met elkaar in gesprek over wereldburgerschap. Wat betekent dat? Wat willen 
wij onze kinderen meegeven in 8 jaar Troubadour? Door welke bril willen wij ze naar de wereld 
laten kijken? En belangrijker nog: hoe gaan we dat op school doen?  
Dit schooljaar vormen we onze visie op goed onderwijs hierover. Ondertussen zitten we niet 
stil. We hebben bijvoorbeeld voor iedere groep een doosje huidskleurpotloden en 
huidskleurpapier aangeschaft. Huidskleur is niet alleen roze… 
 

Goed idee? 
Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met 
elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor 
een betere wereld heel belangrijk vinden, 
hebben we iets bedacht: het fonds Wereld 
met lef, powered by SKPO. We dagen 
iedereen die bij SKPO (onze stichting) hoort – 
leerlingen, collega’s en ouders – uit om na te 
denken over hoe we het beter kunnen doen 
met elkaar.  
 
Dus heb jij, of hebben jullie, een idee waar de 
wereld om je heen een stukje beter, mooier of 
fijner van wordt? Maak dan een plan en stuur 
het in. Wie weet kiest de jury het idee uit 
zodat het werkelijkheid wordt! 
 
Kijk voor meer informatie over deelname, 
deadlines en voorwaarden op: 
https://www.skpo.nl/wereldmetlef  
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Agenda 

14-10 inloop voor ouders 
(vervalt) 

20-10 inloop voor ouders 

21-10 inloop voor ouders 

22-10 Einde thema      
kinderboekenweek 

22-10 start herfstvakan-
tie 15.00 uur 

31-10 einde herfstvakan-
tie 

15-11 studiedag 

17-11 inloop voor ouders 

18-11 rapport 1 

 

Op dit moment werkt 
onze app niet naar 

behoren.  

We werken achter de 
schermen hard aan 

een oplossing! 

 



Tiny Forest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 30 september kwam wethouder Rik Thijs op bezoek 
om samen met de leerlingenraad de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente, IVN  en de school  over de aanleg van een tiny 
forest in het Genderdal park te ondertekenen.  
 
Wat is Tiny Forest? 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan (ongeveer 200m2). Dit bos is 
niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. 
Kinderen leren over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en 
gezonde plek. Daarnaast heeft het Tiny forest een buitenlokaal. Hier kunnen kinderen buiten les 
krijgen over de natuur, maar ook gewoon een rekenles volgen.  
  
Tiny Forest voor basisscholen 
Als basisschool  hebben we het Tiny forest wat aangelegd gaat worden in het park geadopteerd. Samen 
met de leerlingen en met hulp van IVN, buurtbewoners en de gemeente planten we samen een 
minibos. Een Tiny Forest heeft altijd een initiatiefnemer vanuit de buurt en daarmee een enthousiaste 
groep buurtbewoners die mee zorg dragen voor het Tiny Forest.  
 
Waarom vinden we dit belangrijk?  
Het team en de leerlingenraad zijn erg enthousiast over de aanleg van een Tiny forest met een 
buitenlokaal zo dicht bij de school. Samen met de begeleiding van IVN zorgt het ervoor dat natuur-/ 
milieueducatie verweven wordt in ons lesaanbod. Dat vinden we belangrijk want we willen dat 
duurzaamheid een vanzelfsprekend en terugkerend item in het denken en spreken van kinderen 
wordt.   
Daarnaast laten diverse onderzoeken zien dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale 
ontwikkeling van kinderen. Natuur is goed voor de zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen 
en creativiteit. Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden (door samen buiten 
spelen).  
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           Kinderboekenweek    2021: worden wat je wil 
 

Geschreven door Roos, Amira en Senna 

zoals jullie weten is de kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema is worden wat je 
wil, de boodschap die er dit jaar achter zit is: ´je kan worden wat je wil, niks is on-
mogelijk´ de kinderboekenweek hoopt dat meer kinderen hun dromen achterna 
gaan. 

 

kinderen voor kinderen 

kinderen voor kinderen heeft daar ook weer een fantastisch nieuw  nummer op ge-
maakt. groep 7a en 7B moesten eigenlijk optreden op het nummer, dat ging helaas niet 
door omdat het regende. we hebben er gelukkig wel een feestje van gemaakt. 

 

activiteiten  

we hadden een speurtocht en leuke 
opdrachten in de school. ieder kind 
kreeg een blaadje met de namen van de juffen en meesters , ze waren verkleed in 
beroepen, en de kinderen moesten raden welk beroep bij de juf of meester hoort. elke 
dag (behalve woensdag) gaan/gingen we 
opdrachten doen door de hele school.  

 

Tijdens de Kinderboekenweek besteden 
we meer aandacht aan lezen, voorlezen 
en werken op de middagen de klassen 
samen aan opdrachten die te maken 
hebben met beroepen. Zo zijn er op-
drachten voor groep 1-2, groep 3-4-5 
en groep 6-7-8 
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Kinderpostzegels 2021 
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Geschreven door Caliah, Joy, Pieternella, Huub en Senna 
 

 
 
De kinderpostzegelactie is van start gegaan op 29 Septem-
ber 2021.Veel basisschoolgroepen 7 en 8 deden eraan 
mee. 
 

Hoelang bestaat de kin-
derpostzegel actie al? 

Actie kinderpostzegels bestaan al sinds 1924, 97 jaar dus. 

€23.143,- zoveel euro werd er opgehaald in 1924 het 1ste 
jaar dat Kinderpostzegels bestond. 

 
Waar zet kinderpostzegels zich dit jaar voor in? 

Dit jaar zetten ze zich in voor ‘Geef Meer Kracht.’ Wat betekent het eigenlijk: ‘Geef Meer Kracht’het 
betekent eigenlijk kinderen die het moeilijk hebben gehad tijdens corona en lockdown verdienen 
meer kracht, dus met het geld dat we ophalen worden er meer trainingen betaald voor de kinderen 
die het moeilijk hadden. 
         

Hoe kunnen we actie Kinderpostzegels helpen? 

Bijna alle basisscholen in Nederland groepen 7 en 8 gaan vanaf 29 september/ 6 oktober langs de 
deuren. Ze verzamelen geld door producten te verkopen. Het geld gaat naar de kinderen die het 
nodig hebben, i.v.m. moeilijke situaties met corona. 

 
 

 

 
 



Bureau Jong 
 

Goed nieuws! 

Binnenkort willen we op De Troubadour weer gaan starten met groepsbij-
eenkomsten voor ALLE kinderen van gescheiden ouders uit groep 3 t/m 
groep 8. Het maakt niet uit of het gaat om een recente scheiding of dat de scheiding al langer geleden 
is. Voor alle kinderen is het prettig om een plek te hebben om zijn/ haar verhaal te doen. Dit gebeurt 
onder professionele begeleiding in een groep met 6-8 lotgenoten op een vertrouwde plek, namelijk op 
de eigen school. 

Het is een GRATIS aanbod, na schooltijd.  

We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig, wat geheel digitaal geregeld kan 
worden via onze website.   

https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier 

 
Onderstaand filmpje geeft een goede indruk van het groepsaanbod van Bureau Jong en wat het kin-
deren en ouders op kan leveren. 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 

 

 
 
Voor meer info zie: www.bureaujong.nl 

 
Heb je vragen over ons aanbod, dan kun je hiervoor terecht bij onze contactpersoon van De Trouba-
dour: Lotte Bogers. 

Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen of een e-mail sturen met jouw vragen. 

 
Fijne dag! 

Ans en Susanne 

Bureau Jong 
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