De Roffel
In deze Roffel

Beste ouders/ verzorgers,

9

Quarantainecheck
Ik krijg veel vragen van ouders die twijfelen of hun kind in quarantaine moet.
Wanneer twijfel bestaat of een kind in quarantaine moet, kan gebruik
gemaakt worden van de Quarantainecheck. Deze tool is ontwikkeld door
de Rijksoverheid en geeft voor verschillende situaties aan of er quarantaine
nodig is. Ik wil u vragen om zelf ook contact met de GGD te leggen als er
twijfel bestaat. Ik heb regelmatig contact met de GGD, want ik ben geen
arts of verpleegkundige en volg in deze situaties de lijn van de GGD.

Thuisonderwijs
Als uw kind in quarantaine moet, omdat hij/ zij een nauw contact is van
iemand met corona dan kunt u de leerkracht een mailtje sturen, zodat u
een afspraak kunt maken om spullen op te halen. Vaak is het zo dat
gedurende de dag of in de avond de melding binnenkomt. De leerkrachten
zijn ’s morgens hun lessen aan het voorbereiden en gedurende de dag les
aan het geven. U kunt daarom de spullen de volgende dag komen
ophalen. Dan heeft de leerkracht even de tijd gehad om na schooltijd alles
bij elkaar te zoeken en een planning te maken.

Si

Een grote dino op het oude schoolplein
Misschien heeft u het al wel gehoord? En anders heeft u het vast en zeker
gezien! Er is vorige week een start gemaakt met het slopen van het oude
gebouw. De kinderen genieten en moedigen het sloopbedrijf aan. Tijdens
het fruitmoment maken we hier vaak even tijd voor, zodat we ons daarna
weer op ons werk kunnen richten. De reacties zijn geweldig als de kinderen
bijvoorbeeld na de gym terugkomen en er weer een stukje meer
afgebroken is: ‘Wooo, heb je dat gezien juf? Hij gooide zo die muur om! Ik
denk dat er niks meer van overblijft!’. Het lijkt wel een grote gele dino die de
school steeds verder opeet…Er wordt een grasveld aangelegd en er kan
vanaf de straatkant ook gekeken worden naar ons nieuwe, mooie gebouw!
Klus geklaard!

----------------------------Corona
Sloop oude
school
• Kindgesprekken
• Koekjes bakken
• Leuk nieuws van
juf Roos
• Popband
• ZZZoef training
----------------------------•
•

Agenda
----------------------------24-01 t/m 18-02
Thema winkel
groep 1-2
25-01
OR vergadering
07-02
Studiedag
11-02
Tweede ronde
klassenbezoeken
Onderwijs Maak Je
Samen
25-02
Carnaval op school
25-02
Start
carnavalsvakantie
om 12.00 uur
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Kindgesprekken
Zoals in de vorige Roffel gemeld komen we in deze Roffel terug op ons laatste speerpunt van dit
schooljaar, namelijk kindgesprekken.
Dit speerpunt hebben we gekozen, omdat uit de resultaten van de vragenlijsten die onder leerkrachten
en kinderen zijn uitgezet naar voren kwam dat kinderen te weinig eigenaar zijn van hun leerproces.
Waarom willen we eigenlijk dat kinderen meer of mede-eigenaar zijn van hun leren?
Kinderen moeten toch ook leren dat soms gewoon iets moet? Dat klopt en dat vinden we ook nog steeds
belangrijk. We bereiden ze immers voor op een maatschappij waarin we nu eenmaal allemaal een
heleboel moeten.
Aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat als kinderen meer eigenaar zijn van hun leren en leerproces
ze gemotiveerder en meer betrokken zijn. Ga maar bij uzelf na: Als u iets leuk vindt om te doen gaat het
leren of maken u makkelijker af.
Praten met kinderen
Vorig jaar hebben we al de behoeften van kinderen en teamleden in kaart gebracht. Daaruit bleek dat
we vooral over kinderen met leerkrachten en hun ouders over de hun ontwikkeling praten. We praten en
nog weinig met kinderen over hun ontwikkeling. Als je weinig met kinderen praat weet je ook niet hoe ze
het liefst zelf leren en wat hun voorkeuren zijn.
Kindgesprekken
We hebben er toen voor gekozen om te onderzoeken hoe we kindgesprekken kunnen vormgeven in de
school. Toen volgde er een lockdown en concentreerde het team zich (terecht) op zoveel mogelijk
lesgeven en achterstanden beperken.
Dit schooljaar hebben we het weer opgepakt. Het team heeft de ouderklankbordgroep gevraagd om
feedback te geven op een enquête die we onder u als ouder willen uitzetten. Zo hebben we de feedback
van teamleden, ouders en kinderen in kaart gebracht. De enquête komt later dit schooljaar uw kant uit.
Focus
Omdat we ook hebben afgesproken ons te richten op een paar speerpunten en we niet alles tegelijk
willen doen focussen we ons nu op wereldburgerschap en effectieve instructie. Deze ontwikkelingen
lopen erg goed in de school. Kindgesprekken pakken we in het voorjaar weer op.
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Leuk nieuws van juf Roos!
Thijs en ik verwachten begin augustus 2022 ons
tweede kindje. In het team en in de klas is het
nieuws al gedeeld, maar ik deel dit leuke nieuws
natuurlijk ook graag met jullie allemaal.
Ondanks de zwangerschapskwaaltjes, gaat alles
super goed en genieten we enorm van deze
tweede zwangerschap!
-----------------------------------------------------------------Roos zal na de meivakantie andere taken op
school oppakken i.v.m. de beperking van het
risico op een coronabesmetting en de veiligheid
van haar en de baby.
Vlak voor de zomervakantie gaat zij officieel met
zwangerschapsverlof. Op dit moment zoeken we
naar een goede en stabiele oplossing voor de
kinderen van groep 7a. We houden de ouders
van groep 7a op de hoogte.

Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u misschien weet was er op 7 en 8
december een koekjes en cakejes verkoop
voor het goede doel. Het was een groot
succes!
Op woensdag stond er een lange rij. En
uiteindelijk was alles verkocht. We hebben
veel geld opgehaald, maar liefst €102,36.
Het zal gaan naar stichting AAP, Die de
katachtigen zal helpen en verzorgen.
Groet, Ilse, Leni en Lotte uit groep 7A

Theoretisch & Praktisch opgeleid
Wist u dat we (leerkrachten en kinderen) onder de indruk zijn van de skills van de
mannen van het sloopbedrijf en dan vooral de machinist van de sloopmachine. De
vaardigheid die hij toonde door heel precies de school te slopen en het puin, glas,
staal en isolatie te sorteren waren indrukwekkend.
Laten we daarom uitgaan van verschillen in leren. Niet van beter of slechter, meer of
minder. Sommige kinderen leren theoretisch, vanuit boeken bijvoorbeeld. Andere
kinderen leren door hun handen te gebruiken en praktisch bezig te zijn.
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Popbands in groep 7-8
Deze week zijn we van start gegaan met Popbandlessen voor de groepen
7-8! We hebben al jaren een professionele vakleerkracht muziek van het CKE
(Centrum voor de Kunsten Eindhoven) die aan alle groepen muziekles geeft,
maar…
De stem van kinderen
We vinden de mening van kinderen ook erg belangrijk op onze school. Zij
hebben ook een stem. De kinderen van 7-8 gaven ons feedback over de
inhoud van de muzieklessen. Als we zeggen dat kinderen een stem hebben,
moeten we ook wat met die feedback doen. Dat hebben we dan ook
gedaan: We willen de groepen 7-8 op een andere manier muziekles te
geven dan de 'algemene muzieklessen.' Meer met 'echte' instrumenten in
plaats van eenvoudige instrumenten. Dat past ook beter bij de leeftijd van
deze kinderen.
Samenwerking met CKE
In september zijn we met CKE om de tafel gaan zitten
om te kijken wat wenselijk en mogelijk zou zijn. Vanuit
CKE kwam het idee om deze bovenbouwleerlingen
meteen te laten samenspelen in een popband, om
zo het gevoel van samen muziek maken direct te
ervaren. En dat met leerlingen die veelal geen
instrument spelen en geen noten kunnen lezen. Een
uitdagend idee dat door ons gelijk enthousiast werd
ontvangen! Maar…hoe doen we dat? Heeft de
school genoeg ruimte? Heeft CKE voldoende popinstrumenten om uit te lenen?
Vooral de ruimtes waren best een probleem (maar
dat noemen we: een uitdaging). Ik heb zelf nu mijn
kantoor op dinsdagmiddag afgestaan. Het is ook
helemaal verbouwd, want er staat nu permanent
een drumstel in, maar ook 4 basgitaren, 2 keyboards,
microfoons en een heleboel versterkers. Geldt
overigens ook voor de teamkamer. Vind ik best lastig,
want ik houd van een opgeruimde werkplek
haha...maar goed alles voor de kinderen toch?! 😊
Organisatie en doel
Uiteindelijk is het gelukt om het plaatje passend te krijgen en hebben we besloten dat er iedere
dinsdagmiddag 40 minuten per groep popbandles gegeven gaat worden onder schooltijd. Twee
muziekdocenten van CKE (Ruud en Matt) geven ieder een halve klas popbandles, de derde
muziekdocent (Yvonne) begeleid de zangers van de bands.
Iedere halve klas groeit zo uit tot een unieke Popband; de eerste lessen gaan de 'popbandleden’ alle
popinstrumenten een keer uitproberen: Drums, keyboard, elektrische gitaar, basgitaar en zang, waarna
samen beslist gaat worden hoe de uiteindelijke bezetting eruit moet zien. De popbands gaan die – net
als een echte band – ieder een naam en een bandleider kiezen, ook zelf de eigen PR (en het sjouwwerk...)
verzorgen. Er zijn inmiddels al grote plannen om op te treden op 15 juli tijdens het Culturele Kinderfeest.
We zijn erg benieuwd hoe het de kersverse Popbands en hun bandleden zal vergaan, de eerste reacties
van de kinderen waren heel positief. Muziek was weer leuk!
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ZZZoef training, gegeven door trainers van ‘t Kinderkasteel
We gaan weer actief van start met onze ZZZoef training: de rots & watertraining voor jongens en
meisjes. Meer zelfvertrouwen, sterk voor jezelf staan en relaxter zijn in nieuwe situaties, dat is de
kern van onze ZZZoef training voor kinderen.
Praktische informatie:
Startdatum bij voldoende aanmeldingen: donderdagmiddag na schooltijd (6 lessen van 45
minuten) 10 maart t/m 21 april (m.u.v. 24 maart).
Locatie: basisschool de Troubadour, Eindhoven
Leeftijd: 5-8 jaar / 8-12 jaar
Kosten: €30,00 per les (wij zijn een geregistreerde praktijk en dat maakt dat veel zorgverzekeraars
vanuit het aanvullend alternatieve zorg u tegemoetkomen in de kosten)
“Spelenderwijs ontdekt het kind de wereld en ontwikkelt het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen,
vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden.”
Wat is Rots & Water? Wij zijn ervaren en gecertificeerde trainers en gebruiken elementen uit de
Rots & water training. Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes
vanaf de kleuterleeftijd die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in
de omgang met anderen.
Wat gaan we doen?
Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd.
Thema’s die aan bod komen zijn:
·
·
·
·
·
·
·
·

Concentratie en focus
Sterk staan, zelfverzekerdheid
Omgaan met Emoties
Vriendschap
Zelfvertrouwen
Samenwerken
Lichaamstaal, wat straal ik uit en hoe doe ik dat?
Voor jezelf opkomen, Grenzen aangeven

U kunt uw kind opgeven via de app. Als u in de app op de tegel ‘onze school’ klikt. Ziet u
bovenaan ZZZoef training staan. Hier kunt u uw kind aanmenden. U krijgt vervolgens dan via de
mail te horen of de groep kan starten (we gaan van start bij voldoende aanmeldingen).

Basisschool De Troubadour – Maria van Bourgondiëlaan 2d – 5616EE – troubadour@skpo.nl – 040-2512704 - www.troubadour-skpo.nl
5

