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De Roffel 
 In deze Roffel 

• Kinderboeken-

week 

• Squid game 

• Kerstviering 

• Wist u dat… 

• GLOW 

• Wereld met lef 

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

Agenda 

 

22-10  

Start herfstvakantie 

15.00 uur 

 

31-10  

Einde herfstvakantie 

 

15-11  

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

17-11  

Inloop voor ouders 

 

18-11  

Rapport 1 

 

25-11 

Rapportgesprekken 

 

29-11 

Rapportgesprekken 

  

 

 

 

4 
Afsluiting thema Kinderboekenweek groep 1 t/m 8 

Op school is veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en het 

thema van dit jaar: worden wat je wil. In alle groepen is veel voorgelezen, 

zijn workshops gegeven door leerkrachten en ouders. Ouders zijn komen 

vertellen over hun beroep of hebben bijvoorbeeld een workshop over 

fotografie gegeven, de politie is langsgekomen en kinderen zijn naar de 

Albert Heijn geweest. Daarnaast stond iedere ochtend in de heel de school 

een inloop gepland: Kinderen schreven zelf een sollicitatiebrief, deden 

proefjes als een echte uitvinder, leerden beroepen in het Engels kennen en 

in groep 1-2 werden er in de themahoek elke dag brandjes geblust.  

Squid Game 

Graag vraag ik in het bijzonder uw aandacht voor de gevolgen van de 

Netflixserie Squid Game. Deze serie gaat over een groep volwassenen die 

kinderspelletjes spelen met een mogelijke dodelijke afloop. De serie heeft 

als kijkwijzer 16 jaar en ouder. 

We merken dat ook kinderen in de basisschoolleeftijd fragmenten hebben 

gezien die niet voor hun ogen bedoeld zijn en dat de spelletjes van de serie 

worden nagespeeld op het schoolplein. Ze komen delen van de serie tegen 

op youtube of tiktok, maar er zijn ook kinderen die de serie hebben gekeken 

op Netflix. 

Dit soort heftige beelden kan een kind slapeloze nachten geven. Worden 

kinderen er langer aan blootgesteld, dan kan het ook zorgen dat kinderen 

anders naar de wereld gaan kijken. Kinderen wennen eraan en geweld 

wordt zo genormaliseerd of gaan zelf geweld gebruiken. 

We besteden in de klas op een gepaste manier (alleen als het leeft onder 

de kinderen in een klas) aandacht aan dit onderwerp en gaan het gesprek 

aan met de kinderen. Squid game spelletjes zijn verboden op het 

schoolplein. We vragen u om ook thuis het gesprek aan te gaan met uw 

kind als hij/ zij hiermee in aanraking komt. Voor meer info hierover verwijzen 

wij naar deze link van het jeugdjournaal: https://youtu.be/u_pWxoZflbs 

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/
https://youtu.be/u_pWxoZflbs
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Kerstviering 2021 

 

Sinterklaas is nog niet onderweg naar Nederland, maar wij zijn op school al druk bezig met de 

voorbereidingen voor de kerstviering van dit jaar. 

 

De kerstgedachte ‘zorgen voor en met elkaar’ willen we dit jaar graag samen met u uitdragen 

naar de kinderen. Dit willen we doen door middel van een kerstmarkt op het schoolplein op 

donderdagavond 23 december (save the date!). 

We gaan hapjes, drankjes en knutselwerkjes verkopen en het ingezamelde geld hiervan gaat 

naar een goed doel. Uiteraard krijgt u hierover later meer informatie. 

 

Vindt u het misschien leuk om een culinaire bijdrage te leveren? Gemaakte kosten kunnen 

uiteraard worden vergoed. Houdt er bij het maken van een gerecht rekening mee dat het om 

een grote groep mensen gaat.  

 

Geef dit dan door aan: 

Juf Else e.roovers@skpo.nl    

Juf Evelien e.vermeulen@skpo.nl   

Juf Nicole S. n.vanstiphout@skpo.nl   

 

Daarnaast zoeken we nog warmhoudketels of bakken die we tijdens deze avond mogen 

gebruiken. 

 

We kijken uit naar een sfeervolle kerstviering met ouders en kinderen! 

 

Vriendelijke groet, 

De kerstcommissie 

 

Wist u dat… 

De leerlingenraad de naam van het Tiny 

forest mag bedenken en dat ze op 3 

november deelnemen aan een ontwerp-

sessie met de gemeente,  buurtbewoners en 

IVN? 

 

Wist u dat… 

De jaarkalender voor ouders inmiddels ook op 

de app staat en u deze kunt toevoegen aan 

uw eigen agenda op uw telefoon? 

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/
mailto:e.roovers@skpo.nl
mailto:e.vermeulen@skpo.nl
mailto:n.vanstiphout@skpo.nl
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Het is bijna zo ver! De kinderen hebben hard gewerkt aan een bloemlantaarn en/of 

bloemcollage voor lichtfestival GLOW. Op maandagavond 8 november lopen zoveel mogelijk 

kinderen tijdens GLOW de omtrek van de Nederlandse voetafdruk mét de eigen Bloemlantaarn. 

Dit filmpje legt uit waarom. LOPEN JULLIE MEE? 

Loop mee met GLOW! 

Kom maandag 8 november met je lantaarn naar het Ketelhuisplein op Strijp S. Er zullen op het 

plein duidelijk herkenbare mensen van GLOW staan om jullie de weg te wijzen naar je startpunt.  

Ouders mogen gewoon meelopen maar vragen we 1 meter afstand van de kinderen te houden 

i.v.m. het filmen door KLOKHUIS. Zij willen de voetafdruk in beeld brengen voor hun programma. 

Je loopt de omtrek van de huidige voetafdruk tot je een duidelijk sein krijgt. Dan sta je stil en 

houd je je lantaarn omhoog. Klokhuis filmt jullie nu van heel hoog in de lucht met een drone! 

Bij het volgende sein loopt iedereen weer naar het Ketelhuisplein terwijl Klokhuis blijft filmen. Daar 

loop je door een veld vol bloemen! Zo groot als de voetafdruk zou moeten zijn.  

Na het derde sein is het afgelopen en kun je ook de andere lichtkunstwerken van GLOW gaan 

bekijken. Of mooie foto’s maken op het plein.  

Misschien word jij nog wel geïnterviewd! 

Meld je nu aan en ontvang meer informatie via jijmaaktglow.nl/loop-mee  

Wanneer? Maandag 8 november 

Verzamelen:  18.45 – 19.00 uur 

Startsein:  19.10 uur 

Einde:  19.30 uur 

Locatie: Ketelhuisplein Eindhoven, Strijp-S 

Upload een foto van je eigen lantaarn en vraag familie en vrienden mee te doen! 

Op de site Jijmaaktglow.nl kun je een foto van je bloemlantaarn uploaden. Dan kan iedereen 

hem bewonderen! De door groepen 7-8 en brugklas gemaakte bloemcollages worden daar 

ook tentoongesteld. Het filmpje op die site legt uit waarom we dit doen en hoe je familie en 

vrienden ook een lantaarn kunnen maken. Het zou toch supertof zijn als er tijdens GLOW overal 

in Nederland en zelfs daar buiten bloemlantaarns voor de ramen staan?!  

 

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 Wereldburgerschap: we spreken allemaal de 

taal van internationaal 

Wat betekent het om anno 2021 een 

wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als 

leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we 

leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken en 

stimuleren hun nieuwsgierigheid naar de ander 

door hun perspectief te verbreden. We gaan 

respectvol en open met elkaar om en we maken 

gebruik van de kracht van diversiteit. 

 

Heb jij een 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 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 voor 1 

december 2021. Wie weet kiest de jury het idee 

uit zodat het werkelijkheid wordt! 

Links 

Alles wat je verder moet weten 

vind je op 

www.skpo.nl/wereldmetlef 

 

Bekijk het Wereld met lef-

filmpje op YouTube. 

 

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

