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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

Kinderboekenweek 

Lezen op school 

Speelgoed -

inzamelingsactie 

Voorstellen team 

Lumens 

Halloweentocht 

 

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

Agenda 

21 oktober  

08.20 – 09.00 uur  

Inloop voor ouders 

i.v.m. afsluiting thema 

Kinderboekenweek  

Gi-ga groen 

 

21 oktober 

15.00 uur 

Start herfstvakantie 

 

31 oktober 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

17 en 21 november 

Oudergesprekken  
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Beste ouders/ verzorgers, 
 

Start Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek met als thema Gi-ga groen is woensdag van start 

gegaan met een spontane opening op het schoolplein. Tot de herfstvakantie 

besteden we meer dan normaal aandacht aan lezen op onze school met 

allerlei leuke leesactiviteiten.  

 

Lezen op De Troubadour 

Lezen is een van de belangrijkste vakken op een basisschool en op De 

Troubadour is het al jaren een speerpunt, omdat je met lezen de basis legt voor 

bijna alle andere vakken. Thuis met uw kind lezen is ontzettend belangrijk voor 

de ontwikkeling van het lezen, maar ook voor de band tussen u en uw kind. 

Een beetje quality time voor het naar bed met uw kind is toch heerlijk?...  

…denk ik ;) 

 

Beginnende geletterdheid in groep 1-2 & Veilig leren lezen in groep 3 

We leren kinderen in groep 3 lezen volgens de methode Veilig leren lezen. 

Deze methode is heel gestructureerd en veel ouders zullen vroeger ook via 

deze methode hebben leren lezen. Maar ook in groep 1-2 stimuleren we 

beginnende geletterdheid en als kinderen willen lezen mag dat. In groep 1-2 

zijn we spelenderwijs bezig met onder andere letters, rijmen en het voorlezen 

van prentenboeken. In groep 1-2 geven we ons onderwijs altijd vorm vanuit 

de spelend leren, het leren lezen begint echt pas in groep 3.  

 

Lezen in groep 4 t/m 8 

De meeste scholen gaan in groep 4 t/m 8 verder met een methode voor het 

lezen, maar onze school doet dat heel bewust niet. We steken in de hogere 

groepen alleen maar in op leesmotivatie. Want als je lezen leuk vindt dan lees 

je ook meer. En leeskilometers maken is de enige manier waarop je vloeiend 

en vlot leert lezen. We noemen onze manier LIST lezen en het houdt in dat na 

iedere lunchpauze kinderen uit groep 4 t/m 8 op niveau ingedeeld zitten in 

een LIST klas en daar in hun eigen gekozen boek mogen lezen. Soms alleen, 

soms met een maatje.  

Uit een onderzoek dat door de bieb Eindhoven is gehouden onder onze 

bovenbouw kinderen blijkt dat door onze aanpak de leesmotivatie bij onze 

leerlingen hoger ligt dan gemiddeld in Nederland. Onze resultaten voor lezen 

zijn ook prima op orde in ieder leerjaar. Onze aanpak werkt dus! 

 

. 
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Boekenbabbels & nieuwe collecties 

 
We besteden veel aandacht aan boekpromotie in de groepen: De 

leerkrachten geven regelmatig boekenbabbels om boeken aan te 

prijzen. en onze boekencollectie is door het LIST lezen groot. 

 

Nieuwe collecties 

We hebben door subsidie van het Wereld met Lef Fonds en in 

samenwerking met biebouders een nieuwe collectie duurzaamheid en 

inclusiviteit & diversiteit aangeschaft. In de vorige Roffel hebben we hier 

aandacht aan besteed.  

We hebben een heleboel boeken aangeschaft die te maken hebben 

met het klimaat. Niet alleen maar informatieboeken, maar ook gewone 

leesboeken die als onderwerp klimaat hebben. 

Onze collectie diversiteit & inclusiviteit is met name gericht op 

hoofdpersonen met een donkere huidskleur, schrijvers met een 

migratieachtergrond en diverse gezinssamenstellingen. Onze collectie 

wordt ook regelmatig gescreend op historische juistheid, dus boeken die 

bijvoorbeeld kolonialisme vanuit alleen een Nederlands historisch 

standpunt bekijken zijn uit de collectie gehaald.  

 

Mensen op bezoek in de klas voor boekpromotie 

Een aantal weken geleden zijn twee kinderboekenschrijvers (Pim 

Lammers en Sharid Alles)  in de groepen langs geweest om hun boeken 

te promoten. Ook is gisteren de wethouder van onderwijs (Stijn 

Steenbakkers) komen voorlezen in groep 1-2 in het kader van de 

Kinderboekenweek. Hij las het boek ‘De Koffer’ voor. Een boek over 

vreendelingen en vluchtelingen.  

 

Mediacoach 

Aan de school is een mediacoach van de bieb Eindhoven verbonden. 

Haar naam is Femke en bij deze Roffel zit regelmatig een nieuwsbrief van 

haar. Zij heeft deze week speeddates in groep 3 t/m 8 gegeven om de 

nieuwe collecties te promoten. Daarnaast werkt ze samen met onze 

leescoördinator Stella en geeft ze vorm aan de leesprojecten op school.  

Iedere groep doet mee met een leesproject van de bieb. Zo hebben 

we vorig jaar meegedaan in groep 7 met het maken van stop-motion 

filmpjes en heeft bijvoorbeeld groep 3 meegedaan met een 

leesbevorderingsproject om zoveel mogelijk boeken te lezen. 

 

Speelgoed inzamelingsactie 
 

Zoals mogelijk een groot deel van jullie weet hebben we vorig schooljaar voor ouders met een kleine 

portemonnee speelgoed ingezameld voor de decembermaand (met groot succes)! 

We hebben een hoop kinderen een fijne feestmaand bezorgd waar we trots op mogen zijn! 

We willen dit jaar weer een inzameling gaan organiseren waar we jullie hulp bij nodig hebben, zodat ieder 

kind een fijne feestmaand heeft. 

 

De inzameling vindt dit jaar plaats op 19 oktober en 9 november bij school om 8:30 uur. 

We willen dit jaar gerichter speelgoed inzamelen. Wat we zoeken: 

- Groep 1 t/m 4: speelgoed voor 11 jongens en 5 meisjes 

- Groep 5-6: speelgoed voor 2 jongens en 1 meisje 

We hebben dit jaar ook gedacht aan de Oekraïense kinderen op onze school. 

 

Mocht je geen speelgoed hebben om te doneren kun je ook een financiële bijdrage doneren. Deze kun 

je inleveren bij Mart. 

 

Alvast bedankt! M.v.g. Femke, Kadisha en Sharon (ouders van de school) 
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Voorstellen team 
 

Hallo, ik ben Imke Janssen, 35 jaar oud en ik woon al mijn hele leven 

in Waalre. Ik ben 7 jaar getrouwd met Rob en samen hebben wij 

twee leuke meisjes: Fleur (net 6) en Sofie (3). Dat zegt iedereen 

natuurlijk over zijn/haar eigen kinderen, maar die van mij zijn ook 

gewoon echt heel erg leuk 😉 Ik werk al meer dan 12 jaar bij de 

Troubadour: eerst bij de kleuters, daarna in groep 3 en dit schooljaar 

sta ik voor de eerste keer in groep 4.  

 

In mijn vrije tijd maak ik graag muziek (ik speel dwarsfluit en 

saxofoon), hebben we in het weekend regelmatig een gezellige 

middag/avond met vrienden/familie of gaan we erop uit met ons 

gezin, bijvoorbeeld een stukje fietsen en een hapje eten. Lekker 

burgerlijk thuis voor de buis met programma’s als Kopen zonder 

kijken en Expeditie Robinson vind ik ook helemaal prima. 

 

Als favoriete vakantiebestemming, kies ik voor zon, zee en 

strand(tentjes) in Zeeland. Overigens wel zittend op een 

strandstoeltje zwevend boven het zand, want al die zandkorrels 

daar krijg ik dan weer de kriebels van. 

Krabjes zoeken met de kinderen vind ik ook leuk, dus ik kom wel uit 

die stoel! 

 

Ik ben (denk ik zelf) een vrolijk en open persoon en houd van hard 

werken (samen met de kinderen en mijn collega’s) in combinatie 

met zeker ook gezelligheid en humor! 

Je ziet mij op maandag en dinsdag bij de Troubadour, dus wil je een 

keer een meet & greet, kom dan gezellig even langs! 

 

Liefs, Imke 
 

Voorstellen team 
 

Mijn naam is Daniëlle en ik ben sinds 2018 werkzaam op basisschool 

de Troubadour. Sindsdien ben ik ook de juf van groep 1/2C. Het is 

ontzettend leuk om elke ochtend de vrolijke gezichten te zien en 

spelenderwijs de kinderen dingen te leren. Op dit moment ben ik 

bezig met mijn opleiding Motorische Remedial Teaching. Ik ga dan 

één op één of in groepjes aan de slag met de motoriek van 

kinderen. Het is altijd mooi om te zien hoe de kinderen een groei 

doormaken en zelfverzekerder worden tijdens het bewegen. 

 

Ik woon met mijn vrouw Stephanie (en twee katten: Fender en Kiki) 

in Weert. Hier zijn wij om dit moment bezig met het bouwen van ons 

eerste huis. Een hele leuke en spannende tijd! 

 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gaan snowboarden, gitaar te 

spelen en om met mijn vrienden naar concerten en festivals te 

gaan. Dit zijn dan wel echt festivals en concerten zoals Pinkpop etc. 

De kinderen in mijn klas weten dan ook wel wat ‘rocken’ is.   
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Mijn naam is Mia Heijden. Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner.  

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de 

manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt 

het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je 

de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding van 

je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je doen 

als een kind niet luistert of hoe ga je om met social media. Met dit soort vragen kan 

je bij mij terecht om samen een antwoord te vinden.  

Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de 

sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.  

Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt 

alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan kijken 

we samen wat nodig is.  

Hartelijke groet,  

Mia van der Heijden 

06 51058857  

m.vd.heijden@lumenswerkt.nl   
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