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De Roffel 
 In deze Roffel 

• Sinterklaas in NL 

• Overblijven 

• Studiedag  

• Tiny forest 

• Sloop 

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

Agenda 
 

15-11  

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

18-11  

Rapport 1 

 

25-11 

Rapportgesprekken 

Schoen zetten op 

school 

 

29-11 

Rapportgesprekken 

 

06-12 

Start thema Kerstmis 

 

10-12  

Paarse vrijdag 
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Beste ouders/ verzorgers, 

Deze week is het Sinterklaasjournaal gestart. Morgen komt Sinterklaas aan in 

ons land. De stoomboot is onderweg naar Nederland. Elk jaar is het weer 

spannend of deze op tijd aankomt 😉  

Voor veel kinderen is de Sinterklaastijd een spannende en leuke tijd. Er is 

thuis, op school en in de media veel aandacht voor Sinterklaas. We 

proberen op school altijd de balans te zoeken tussen de aandacht voor 

Sinterklaas en de rust en de structuur die voor leren en spelen belangrijk is.  

Enige tijd geleden hebben we een inzamelingsactie gehouden voor 

speelgoed voor gezinnen die het misschien wat minder breed hebben. Hier 

hebben veel ouders gehoor aan gegeven. We bekijken samen met een 

aantal ouders hoe we het speelgoed gaan verdelen. Dank allemaal voor 

uw bijdrage.  

 Overblijven op de Troubadour 

 

Wij zijn op zoek naar extra handen!  

Krijgt jouw kind elke dag een lunchpakketje mee naar school? Vind je het 

leuk om mee te draaien in de klas van je kind en de school en de kinderen 

beter te leren kennen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Als overblijfkrachten staan wij elke dag klaar om het overblijven op een 

leuke manier mogelijk te maken. Hoe meer enthousiaste mensen we 

hebben, hoe fijner het voor de kinderen is en hoe soepeler de commissie de 

boel draaiende kan houden.  

Ook nog mooi meegenomen: Op de dag dat je komt helpen, blijven je 

eigen kinderen gratis over. Daarnaast ontvang je een vergoeding van €7,50 

per keer. Dus heb je een keer in de week (of meer) een uurtje over tussen 12 

en 13 uur en spreekt het overblijven je aan?  

Neem dan snel contact op met Khadija Boubri (06-40858233) of spreek een 

van ons aan op het schoolplein en we vertellen je er graag meer over. 

 

Team overblijfcommissie de Broodtrommel:  

Gerrie, Khadija, Miriam, Liselotte, Michiel 



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

2 

 

  

Studiedag maandag 15 november 
Aanstaande maandag staat de tweede studiedag van het schooljaar gepland. Deze staat in het teken 

van effectieve instructie en wordt geleid door het externe adviesbureau: Onderwijs Maak Je Samen.  

Dat brengt me meteen op het volgende speerpunt van dit schooljaar: effectieve instructie. Onze 

maatschappelijke opdracht als school is namelijk kinderen leren lezen, schrijven, rekenen, maar ook 

respectvol zijn, onderzoeken, samenwerken en nog zoveel meer. Gewoon goed onderwijs dus. 

Onze resultaten zijn op orde, we scoren als school boven de normen van de onderwijsinspectie en hier 

zijn we trots op. Ook als we kijken naar wat je mag verwachten van onze populatie kinderen scoren we 

goed. Maar halen we alles uit onze kinderen? Worden zij bijvoorbeeld echt uitgedaagd om de volgende 

stap te zetten? Word ze geleerd om te leren? Om zelf te leren? Vaak zien we dat als kinderen wat slimmer 

zijn, zij op de middelbare school zij moeite hebben met het leren, omdat ze dat niet echt geleerd hebben 

op de basisschool. En doen we recht aan kinderen die meer met hun handen leren?  

In onderwijsland met terughoudendheid gekeken naar resultaten, want het gaat er toch vooral om dat 

een kind lekker in zijn/ haar vel zit! Dat is ook zo, maar een kind is als een weegschaal die mooi in balans 

moet zijn. Zowel het sociaal-emotionele leren als het cognitieve leren (rekenen, taal, enz) is belangrijk en 

moet samen optrekken en elkaar versterken. Geven we kinderen niet op hun niveau les, dan doen we 

geen recht aan hun mogelijkheden en andersom geldt: zonder relatie geen prestatie.  

Onze studiedag staat in het teken van het geven van een gedegen en goede instructie. Hoe ontwerpen 

we deze passende instructies? Kijkend naar de populatie kinderen die we op onze school lesgeven. Hoe 

doen we recht aan de verschillen in een groep, voor zowel kinderen die meer theoretisch leren als 

kinderen die meer praktisch leren? We maken er maandag een start mee, maar ook de andere 

studiedagen die dit schooljaar gepland staan gaan over deze effectieve instructies. Ons doel is: een 

goede uitleg geven aan alle kinderen passend bij hun niveau.   

Vervolgens start er een ronde klassenbezoeken door Onderwijs Maak je Samen. Wat is de kwaliteit van 

de instructies die leerkrachten geven? Hoe maken we de lessen nog beter? Kortom het is een mooi en 

gedegen onderwijstraject wat cyclisch in het jaar is weggezet. Tijdens de studiedag in februari is Onderwijs 

maak je samen weer aanwezig.  

Zoals eerder in de Roffel aangegeven hebben we ervoor gekozen om dit jaar te focussen. We gaan niet 

alles tegelijk doen, ondanks dat we als team erg enthousiast zijn over ons werk en veel willen 

aanpakken. We focussen ons op 3 punten: effectieve instructie, wereldburgerschap en kindgesprekken.  

Elke Roffel proberen we u meer mee te nemen in onze plannen. In de volgende Roffel: meer over de 

studiedag van aanstaande maandag.  
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 Sloop oude troubadour 

Inmiddels is een start gemaakt met de sloop van de oude school. Een gespecialiseerd bedrijf is begonnen 

met asbestsanering. Dit gebeurt veilig. Binnenkort gaat het grote werk beginnen. We sluiten dan de 

hoofdingang van de school af, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. U ziet vanzelf wanneer dat 

gaat gebeuren. Alle kinderen gaan dan door de speelplaatsingang naar binnen.  

Wist u dat… 

In groep 3 t/m 8 introductielessen zijn 

gegeven over het Tiny Forest en dat de 

leerlingenraad meegedacht heeft over het 

ontwerp. 

 

Wist u dat… 

De naam van het Tiny Forest: 

Genderwonderwoud, bedacht is door de 

kinderen van de leerlingenraad. 


