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De Roffel 
 In deze Roffel 

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

• Corona 

maatregelen 

• Sinterklaas 

• Kerstmis  

• Terugblik 

studiedag 15-11 

• Koekjes bakken 

• Qrabll 

 

Agenda 
 

30-11 

MR vergadering 

 

03-12 

Sinterklaas op 

school 

 

05-12 

Pakjesavond 

 

06-12 

Start thema Kerstmis 

 

10-12  

Paarse vrijdag 

 

17-12 

Plantdag Tiny forest 

 

23-12 

Kerstviering 

15.00 uur start 

kerstvakantie 

 

24-12 

Studiedag team 
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Beste ouders/ verzorgers,  

Deze Roffel beginnen we helaas met aangescherpte coronamaatregelen 

die vanaf maandag 29-11 gelden. 

We gaan uit van wat wel kan. Voor de ontwikkeling van kinderen is het 

essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen gaan en dat extra 

begeleiding zo normaal mogelijk doorgaat. 

 

Er is veel communicatie omdat er steeds veel aangepast wordt. Vanuit de 

school doen we ons best u telkens zo snel, goed en volledig mogelijk te 

informeren. Onze informatie is afkomstig van de PO-raad, de rijksoverheid/ 

GGD/ RIVM. 

 

Ik heb donderdag opnieuw contact gehad met de GGD over 

quarantaineadviezen voor groepen. De GGD heeft een aanpassing 

gedaan in het quarantainebeleid. Er wordt vanaf deze week minder snel 

een quarantaineadvies gegeven, omdat uit onderzoek van de GGD blijkt 

dat (de meeste) kinderen nauwelijks last hebben van het virus, maar wel 

veel last van een quarantaine (dat wisten we). Daarnaast geeft de GGD 

ook aan dat kinderen niet de motor zijn bij een uitbraak. Het vraagt 

zorgvuldigheid om ervoor te zorgen dat de keten van infecties zich niet naar 

kwetsbare opa’s en oma’s uitbreid. Er wordt door de GGD nauw gekeken 

naar de herkomst van de besmettingen (of deze te herleiden zijn naar de 

klas of bijvoorbeeld privésituaties). Ook kijken ze of deze kinderen klachten 

hebben, wanneer ze voor het laatst op school zijn geweest en of dat in hun 

besmettelijke periode was. Al die factoren zijn van invloed op een 

quarantaineadvies of niet. Een eventuele eerdere besmetting in de groep 

telt nog twee weken mee in het totaal aantal besmettingen. 

 

We ontvangen van veel ouders regelmatig bedankjes en veel begrip. 

Bedankt daarvoor! Weet dat het enorm gewaardeerd wordt. We begrijpen 

ook dat op u als ouder een behoorlijk beroep gedaan wordt op uw 

flexibiliteit en geduld. We pakken deze crisis samen aan en er komen betere 

tijden.  

We zijn ook trots op de samenwerking met u als ouder, de veerkracht van 

onze kinderen, u als ouders en ons team.  

 

 

Schoen zetten op 25-11 

mailto:troubadour@skpo.nl
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Corona maatregelen 
• We zijn graag in contact en in gesprek met u. Oudergesprekken houden we online. 

• Alle volwassenen dragen in de gangen een mondkapje. Kinderen vanaf groep 6 dragen in de 

gangen een mondkapje. Bij ons op school ook in groep 5-6, om in een klas geen verschil te maken.  

• Externen die kinderen ondersteuning geven, zoals logopedie, dyslexiebegeleiding, etc. blijven 

welkom. Dit geldt ook voor stagiaires. 

• Nieuwe ouders geven we rondleidingen, want anders kunnen zij geen goede keuze maken voor een 

school voor hun kind.  

• Ouders van nieuwe kleuters die komen oefenen en op de eerste schooldag van hun kind zijn welkom 

in de school met een mondkapje.  

Helaas moeten we andere ouders vragen om opnieuw buiten te blijven.  

• Leerkrachten zijn tussen 08.20 uur en 08.30 uur binnen, zodat ze de les om 08.30 uur kunnen starten. 

Collega’s zonder klas staan buiten.  

• We vieren Sinterklaas op 3 december met Sint en Piet op school. We passen het programma zo aan 

dat het een feestelijk geheel wordt waarbij we ons houden aan de maatregelen. 

• Typetuin en Mad Science mogen doorgaan. We mixen geen kinderen tijdens LIST lezen.  

• Verjaardagen van kleuters vieren we helaas zonder ouders.  

 

 

 

 

Qrabll 

Zoals u heeft gehoord hebben we te maken met een behoorlijke 

corona uitbraak op school. Het aantal besmettingen onder 

kinderen neemt gelukkig sterk af. Op dit moment zitten er echter 

nog vier leerkrachten in quarantaine. Het opdelen van groepen 

gaat ten koste van de kwaliteit van de lessen in de andere 

groepen en steeds opnieuw ondersteuners (die eigenlijk 

kinderen extra begeleiding geven) voor de groep zetten is ook 

niet wenselijk.  

In een tijd waarin invallers er bijna niet meer zijn zoek ik steeds 

opnieuw naar creatieve manieren om ervoor te zorgen dat uw 

kind naar school kan blijven gaan en we kwalitatief goed 

onderwijs kunnen blijven geven.  

 

Onlangs zijn we een samenwerking aangegaan met Qrabll. Dit 

is een platform voor scholen en creatieve zzp'ers die leuke en 

leerzame workshops komen verzorgen in de school. Bijvoorbeeld 

als er geen invaller beschikbaar is.  

Vandaag heb ik op deze manier een theaterdocent ingehuurd 

die in alle kleutergroepen een workshop theater komt 

verzorgen. Stel: Er is geen leerkracht voor groep 1-2a. Op het 

moment dat bijvoorbeeld groep 1-2d de workshop heeft gaat 

de leerkracht van 1-2d naar groep 1-2a (die anders eigenlijk thuis 

zou moeten blijven) en zo wisselt dat elkaar af. Op deze manier 

krijgt ook 1-2a de hele dag onderwijs, hoeven ze niet thuis te 

blijven en krijgen alle kleutergroepen een super toffe workshop 

aangeboden. Uiteraard zijn de zzp'ers van Qrabll vooraf 

gescreend met bijv. een VOG en getoetst aan de kwaliteitseisen 

van de organisatie.  

We zullen Qrabll op gepaste wijze inzetten waar mogelijk. 

  

Voor meer informatie over Qrabll verwijs ik u naar de 

website: https://www.qrabbl.nl/ en dit filmpje:  

https://youtu.be/xW8O1DZdoN8   

 

mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/
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Studiedag maandag 15 november 
In de vorige Roffel heeft u kunnen lezen waar de studiedag van 15 november over ging: effectieve 

instructie. Met andere woorden hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen passend bij hun niveau instructie 

krijgen.  

We hebben eerst eens gekeken wat voor ons daarin belangrijk is en hoe leren in de hersenen eigenlijk 

ontstaat. We hebben daarvoor een Mentimeter ingevuld. Zie onderstaand plaatje. Hoe vaker een woord 

door de leerkrachten werd genoemd hoe groter het woord is geworden. 

Ook hebben we gezien dat uitleggen hoe je een opdracht moet invullen echt iets anders is dan instructie 

geven. Instructie geven is als leerkracht het goede voorbeeld geven door de  denkstappen in je hoofd 

voor te doen, een som stap voor stap te maken, samen met kinderen te oefenen en vervolgens kinderen 

het zelf te laten maken. Uiteraard probeer je als leerkracht ervoor te zorgen dat kinderen geen uitleg 

volgen die ze al begrijpen en geef je kinderen de kans om de instructie nog een keer of op een andere 

manier te horen of te ervaren door materiaal te gebruiken.  

Deze week zijn de eerste klassenbezoeken afgelegd door onze intern begeleiders: Lotte & Hanneke en 

het adviesbureau dat ons hierin begeleid: Onderwijs Maak Je Samen. Volgende week staat ronde 2 

gepland. Centraal tijdens de bezoeken staan de leervragen van de leerkrachten. Wat wil ik leren in relatie 

tot het geven van een goede instructie? De leerkrachten krijgen aan het einde van de dag feedback op 

hun les. Als alle klassenbezoeken zijn geweest vindt er een algemene terugkoppeling plaats tijdens de 

studiedag van 24 december. De observaties tijdens de klassenbezoeken bepalen de inhoud van de 

studiedag van 24 december. Zo werken we continu aan de verbetering van ons onderwijs.  

Wat vinden wij 

belangrijk tijdens 

het geven van 

een goede 

instructie? 

mailto:troubadour@skpo.nl
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De Overblijfcommissie heeft gehoord dat er volgende week een 

Sinterklaastraktatie wordt uitgedeeld tijdens het overblijven. 

Indien je niet wil dat je kind die ontvangt of als er sprake is van allergieën 

geef dit dan alsjeblieft even door via de overblijftelefoon (06 47374458). 

 

Beste ouders/ verzorgers van De Troubadour, 

Dinsdag 30 en woensdag 31 november verkopen 

Ilse, Lotte en Leni uit groep 7a koekjes en cakejes 

voor het goede doel. 

Het is een Pittige Plustorens Project dat er voor 

zorgt dat dit mag. Het opgehaalde geld gaat 

naar stichting aap: https://www.aap.nl/ 

Wij verkopen de koekjes en cakejes op het 

schoolplein. Voor meer informatie kunt u op 

Dinsdag om 15:00 uur en Woensdag om 12:00 uur 

naar het schoolplein komen. Alleen contant 

betalen alstublieft  

Komt u ook iets kopen? Alvast bedankt! 

 

Pakjesavond op 5 december 

 

Zoals u weet staat pakjesavond op 5 december voor de deur en vieren we in Nederland Sinterklaas. Dit 

gaat voor alle kinderen gepaard met gezelligheid en cadeautjes waar ze het ongetwijfeld op school met 

elkaar over hebben. 

  

Helaas lukt het sommige ouders niet om hun kind(eren) een of meer cadeautjes te geven, omdat er niet 

altijd voldoende geld beschikbaar is thuis. Daarom hebben we met verschillende ouders op school 

speelgoed ingezameld om zo toch alle kinderen te voorzien van een fijne Sinterklaas met cadeautjes om 

van te genieten! Misschien heeft u ook interesse in het ingezamelde speelgoed en kunnen we u een 

handje helpen om uw kind(eren) in deze Sinterklaastijd cadeautjes te geven. 

  

Als u interesse heeft kunt u een mailtje sturen naar Mart: m.vanderheijden4@skpo.nl  U kunt ook 

antwoorden op deze Roffel. We willen dan graag weten wat uw kind leuk vindt om te krijgen, hoe oud ze 

zijn en waar de interesses liggen, zodat we een leuk pakketje kunnen samenstellen. We laten u dan nog 

weten wanneer u het kunt komen ophalen. 

 Als laatste willen we u laten weten dat we uw naam en informatie niet op school of met andere ouders 

delen. 

 

We hopen graag van u te horen, namens andere ouders van de school 

Wist u dat op vrijdag 17 december het Tiny Forest 

wordt aangeplant? 

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

In een eerdere Roffel hebben we u al geïnformeerd over de kerstviering van dit schooljaar. Met 

de huidige maatregelen en oplopende cijfers rondom Corona hebben we ons programma zo 

weten aan te passen dat we er samen met de kinderen een warm feest van kunnen maken. 

Ons uitgangspunt blijft zorgen met en voor elkaar. 

 

Deze gedachte willen aan de hand van de volgende punten aanstippen 

 

• Plastic flessen actie 

Vanaf 6 december kunnen de kinderen in de hal plastic flessen inleveren. Dit mogen flessen 

van alle merken zijn, ook kleine flesjes zijn welkom. De volledige opbrengsten gaan naar een, 

door de leerlingenraad gekozen, goed doel. 

 

• Voedselbank 

Vanaf 6 december kunnen de kinderen in de hal etenswaren inleveren voor de 

voedselbank. Daar is het meeste behoefte aan houdbare producten, zoals rijst, pasta, 

blikgroenten etc. Tot 21 december kunnen de kinderen etenswaren inleveren. 

 

• Eenzame ouderen 

De groepen 3 en 4 vormen een kerstkoor. Zij zullen midden december langsgaan bij twee 

verzorgingshuizenin de buurt. Dit allemaal op gepaste afstand volgens de dan geldende 

maatregelen. De groepen 5 t/m 8 gaan in de klas kerstkaarten maken en opsturen naar 

eenzame ouderen door het hele land. 

 

• De kinderen hebben donderdag 23 december een kerstlunch. Deze houden we in de vorm 

van een buffet. Als de maatregelen het toelaten op dat moment. De kinderen nemen in de 

ochtend van 23 december allemaal een gerechtje mee die ze in de middag kunnen delen 

met hun klasgenoten. Het is leuk om een diversiteit in gerechten te hebben. Dus schroom 

niet om uw cultuur, of specialiteit terug te laten komen in het buffet! 

 

Voor alle groepen zal er een bericht op de schoolapp worden geplaatst. Hieronder kunt u 

reageren welk gerecht u (samen met uw kind) gaat maken. Op deze manier kunnen we 

allemaal zien wat er wordt gemaakt. Om ervoor te zorgen dat er niet onnodig eten overblijft, 

willen we vragen om gerechtjes te maken voor maximaal 8 kinderen. We hopen op een heel 

divers buffet.  
 

Op woensdag 22 december kunnen de kinderen al hun bord, beker en bestek meenemen. 

Zo kunnen de leerkrachten samen met de kinderen de klaslokalen klaarmaken voor de 

lunch. De spullen graag voorzien van hun namen en in een tas meegeven. Zo kan het 

donderdagmiddag weer makkelijk mee terug naar huis. 

 

Wij zorgen voor wat te drinken tijdens het buffet. De kinderen hoeven dus alleen iets voor de 

kleine pauze mee te nemen en niks voor de middagpauze. We hopen dat de kinderen die 

normaalgesproken thuis eten ook gezellig aansluiten in de klas! 

 

• De festiviteiten die gepland stonden voor de avond komen te vervallen. De kinderen 

beginnen 23 december vanaf 15.00 aan hun welverdiende vakantie. 
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