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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

BrabantSport 

 

Boekencollectie 

Inclusiviteit & 

Diversiteit 

 

Voorstellen team 

 

Tiny Forest 

 

Tekenlessen 

 

Biebouders gezocht 

 

Wereld met lef 

 

Speelgoed 

inzamelingsactie 

  

Musical4daagse 

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

Agenda 
 

27-09 

Mad Science show 

groep 3-8 

 

28-09 

Start 

Kinderpostzegelactie 

 

30-09 

Schoolreis 

Dierenrijk 1-3 

Toverland 4-8 

 

05-10 

Dag van de leerkracht 

Start 

Kinderboekenweek  

 

06-10 

MR vergadering 
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Beste ouders/ verzorgers, 
 

BrabantSport 

Vorige week vrijdag vond op onze school de Kick-off plaats van het 

lespakket dat BrabantSport in samenwerking met topsporters uit 

Brabant heeft ontwikkeld.  

Om 13 uur ontving de hele school: Roy Meyer, Nasser, Ali Reza, en 

Lidewij Welten op het pannaveld. Na de opening met Nasser gingen 

groep 5 t/m 8 onder begeleiding van de topsporters aan de slag met 

verschillende sportclinics. In de komende weken worden de lessen uit 

het lespakket gegeven. BrabantSport heeft ook een promotiefilm 

gemaakt. Uiteraard hebben we hierbij rekening gehouden met de 

privacy voorkeuren zoals u die heeft opgegeven.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-09-2022 

Boekencollectie diversiteit en inclusiviteit 
Deze week ontvingen we 2 kinderboeken-

schrijvers op onze school om onze nieuwe 

collectie kinderboeken te promoten. Op 

woensdag kwam Sharid Alles (van het boek: 

Rocca) in groep 6-7-8 haar boek promoten. Op 

donderdag kregen de groepen 1 t/m 5 bezoek 

van Pim Lammers (van o.a. het boek het 

lammetje dat een varkentje is).  
 

De school heeft vorig jaar via een subsidie van 

het Wereld met Lef fonds (zie verderop in deze 

Roffel) 130 (!) kinderboeken kunnen aanschaffen 

die inclusiviteit en diversiteit als thema hebben. 

Dat wil zeggen dat bijv. de hoofdpersonen in een 

boek een donkere huidskleur hebben, de 

schrijver een migratieachtergrond heeft of dat 

een boek homoseksualiteit als onderwerp heeft. 

We vinden in het kader van wereldburgerschap 

het belangrijk om een diverse en inclusieve 

boekencollectie te hebben.  
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Voorstellen team 
 

Hallo! Deze keer de beurt aan de intern begeleiders van de 

school. Wij zijn Lotte en Hanneke. Met veel plezier nemen wij 

de taken rondom leerlingenzorg en coaching van 

leerkrachten voor onze rekening. Lotte doet dit voor Korein 

en groep 1, 2 en 3 en Hanneke voor de groepen 4 tot en 

met 8. We helpen de leerkrachten, ouders en kinderen met 

hulpvragen en denken mee over de schoolontwikkelingen 

op didactisch en pedagogisch gebied. Ook vormen we, 

samen met Mart, het MT. Waar we bezig zijn met de dingen 

die gebeuren op school en nadenken over de 

schoolontwikkeling.  

Voor vragen staat onze deur altijd open, dus schroom niet 

om binnen te lopen. Lotte werkt op maandag, donderdag 

en vrijdag. Hanneke op maandag, dinsdag en woensdag.  

 

En natuurlijk is het leuk om ons ook een beetje beter te leren 

kennen: 

 

Lotte woont samen met Joost, Dex (9) en Vigo (7) in 

Eindhoven. In haar vrije tijd loopt ze graag hard, gaat ze 

winkelen of lekker uit eten. Ze werkt alweer 5 jaar met veel 

plezier op de Troubadour.  

Hanneke woont samen met Marten-Jan, Mats (4) en Stef (2) 

in Rosmalen. De hobby's tennissen en muziek maken zijn er 

de laatste jaren, door de verhuizing naar Rosmalen en 

geboorte van de jongens, bij ingeschoten, maar een rondje 

hardlopen in het weekend lukt meestal wel. Hanneke werkt 

nu zeven jaar op de Troubadour. 

  

Wij ervaren de Troubadour als een hele fijne werkplek met 

enthousiaste teamleden die graag vooruit willen en het 

beste willen voor de kinderen.  

 

We spreken elkaar!  

Lotte en Hanneke  
 

Tiny Forest 

 
Gisteren werd er door IVN (instituut voor natuureducatie) in 

groep 6, 6-7 en 7 een gastles in het Tiny forest gegeven. We 

hadden veel geluk met het weer gisteren! 

 

De kinderen gingen met hun bomenpaspoort de geplante 

bomen opmeten en bijzonderheden noteren. Ook vingen de 

kinderen onder begeleiding van IVN vrijwilligers allerlei insecten 

die zijn gaan leven in het Tiny forest. Ze probeerden erachter te 

komen welk insect ze gevangen hadden door deze goed te 

bekijken.  
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Naschools aanbod tekenlessen 
 

In samenwerken met Tanya Cnossen (moeder van Yfke 

in groep 8) gaan we naschoolse tekenlessen aanbieden. 

Op deze manier proberen we een breed aanbod van 

naschoolse activiteiten aan te bieden: Engelse les, 

tekenlessen, typelessen en binnenkort ook 

technieklessen van Mad Science.  

 

Tekenlessen 
Alle kinderen houden van tekenen! Tijdens het tekenen 

worden motorische, visuele en tactiele analyses van de 

hersenen aangezet, waardoor kinderen gaan denken, 

analyseren en fantaseren. 

 

Ik ben Tanya, kunstenaar en tekenleraar. Ik wil graag mijn 

tekenvaardigheden delen met kinderen, dus ik nodig 

kinderen van de groepen 5-8 uit voor mijn tekenlessen op 

woensdagmiddag. Het doel is gewoon lekker tekenen 

en ik help de kinderen daarbij. 

Ouders kunnen kennis met mijn kunst maken op: 
www.tanyaart.nl 
 

Praktische informatie 

Waar: basisschool De Troubadour, lokaal van groep 8b 

Wanneer: woensdag van 12.15 uur tot 13.15 uur.  

Kinderen moeten een eigen lunch meenemen.  

Kosten voor een strippenkaart van 10 lessen (€3,- per 

keer) = €30,- (contant betalen) 

 

Het is niet verplicht om elke woensdag te komen. Heb je 

een keertje geen zin of komt het niet uit dan sluit je de 

volgende les weer aan.  
 

Bibliotheekvrijwilligers gezocht! 
  

Bent u dol op (kinder)boeken? Vindt u 

het leuk om kinderen te helpen bij het 

kiezen van het volgende leuke boek? 

Heeft u opruimtalent? Denkt u graag 

mee over de collectie en de kwaliteit 

van de schoolbibliotheek?  

 

Als u komend schooljaar een paar 

uurtjes (1 à 2) per week tijd en zin heeft, 

verwelkomen we u graag in het 

enthousiaste team vrijwilligers van de 

schoolbieb. Interesse? Neem contact op 

met onze leescoördinator Stella via 

s.sneijders@skpo.nl  
 

Een greep uit de 

nieuwe collectie: 

Inclusiviteit & 

Diversiteit 
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Nieuwe ronde Wereld met lef:  

Wat is jouw idee voor een betere, mooiere wereld? 

Vorig schooljaar heeft onze school via het ‘Wereld met lef fonds’ een 

subsidie gekregen om Het Cultureel Kinderfeest te organiseren. Dit was een 

groot succes. Ook heeft de school via dit fonds 200 boeken gericht op 

diversiteit en inclusiviteit aangeschaft. Tot slot gaan we vanaf januari 2023 

afval gescheiden inzamelen. De benodigde prullenbakken kunnen we ook 

aanschaffen via dit fonds.  Er komt een nieuwe aanvraagronde aan en ook 

ouders en kinderen kunnen een aanvraag indienen. 

Wat betekent het om anno 2022 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 we 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. 

Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor een 

betere wereld heel belangrijk vinden, richtten we in 2021 het fonds Wereld met lef, powered by 

SKPO op.  

Heb jij een goed idee? 

Twee eerdere aanvraagrondes leverden prachtige plannen en ideeën op, waarvan een aantal 

inmiddels gerealiseerd is. Bijvoorbeeld de onlangs geopende Boterhammenbar op basisschool 

Rapenland. Of het drukbezochte Cultureel Kinderfeest op De Troubadour, waar de hele school én 

buurtbewoners samen diversiteit vierden. In Son en Breugel organiseert de leerlingenraad van De 

Harlekijn binnenkort een opruimwedstrijd, op basisschool Karel de Grote wordt een speluitleen 

opgezet en bij De Achtbaan mozaïekt heel de buurt mee aan een vriendschapsbankje. 

Wil jij op of rondom jouw school ook een werelds idee met lef realiseren? Dan dagen we je – leerling, 

collega en ouder – uit om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Maak een 

plan en stuur het in voor 5 november. Wie weet kiest de jury het idee uit zodat het werkelijkheid 

wordt!  

Alles wat je verder moet weten vind je op www.skpo.nl/wereldmetlef. 

 

 

  

Speelgoedinzamelingsactie 

Over een paar maanden vieren we in 

Nederland Sinterklaas. Net als vorig jaar willen 

we een speelgoedinzamelingsactie houden 

voor ouders die niet veel te besteden hebben.  

Maar voordat we speelgoed inzamelen willen 

we eerst bekijken of er interesse en behoefte is.  

Als u hier interesse in heeft of u weet een gezin 

dat misschien een steuntje kan gebruiken dan 

kunt u contact opnemen met Mart, zodat we 

voor u gericht op zoek kunnen gaan naar een 

leuk cadeau voor uw kinderen. Neem gerust 

contact op! We helpen graag! 
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Bureau Jong 

Op De Troubadour willen we weer gaan starten 

met groepsbijeenkomsten voor ALLE kinderen 

van gescheiden ouders uit groep 3 t/m groep 8. 

Het maakt niet uit of het gaat om een recente 

scheiding of dat de scheiding al langer geleden 

is. Voor alle kinderen is het prettig om een plek te 

hebben om zijn/haar verhaal te doen. Dit 

gebeurt onder professionele begeleiding in een 

groep met 6-8 lotgenoten op een vertrouwde 

plek, namelijk op de eigen school.  

Het is een GRATIS aanbod, na schooltijd.  

We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig, wat geheel digitaal 

geregeld kan worden via onze website: https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier 

Aanmelden kan tot de herfstvakantie (21 oktober), dus wacht niet te lang. 

Onderstaand filmpje geeft een goede indruk van het groepsaanbod van Bureau Jong en 

wat het kinderen en ouders op kan leveren. Klik op deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 

Voor meer info zie: www.bureaujong.nl 

Heb je vragen over ons aanbod, dan kun je hiervoor terecht bij onze contactpersoon van 

school: Lotte Bogers. Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen of een mail sturen met jouw 

vragen. 

Fijne dag! 

Ans en Susanne 

Bureau Jong 
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STAP 4 DAGEN DE MAGIE VAN HET PARKTHEATER EINDHOVEN BINNEN 

 

De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun eigen 

talenten te ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten binnen vier dagen een musical. 

De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich bewust worden wat 

theater kan betekenen. Maar dat niet alleen, iedereen die meedoet met De Musical4daagse 

krijgt een ervaring om nooit meer te vergeten. Als de kinderen later het theater binnen stappen 

zullen ze altijd aan het moment denken wanneer zij op het toneel stonden tijdens De 

Musical4daagse.  

 

De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. Voor jou en voor je ouders een unieke 

ervaring. In samenwerking met 15 theaters door heel Nederland proberen wij zoveel mogelijk 

kinderen het theater binnen te krijgen! In elke vakantie, 4 dagen zingen, dansen en acteren.  

 

Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind.  

Zie jij jezelf daar al staan? 

Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in de spotlights. Het publiek kijkt 

naar je en het is muisstil… En dan, het applaus… Het lijkt wel magisch.  

 

Wat is belangrijk om te weten? 

www.musical4daagse.nl/eindhoven  

24 t/m 27 oktober 2022 Parktheater Eindhoven 

09:00 tot 14:00 

6 t/m 12 jaar 

4 dagen zingen, dansen en acteren 

 

Ouders met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het Musical4daagse Fonds. Via dit 

fonds kunnen ouders via een gereduceerd bedrag (of zelfs gratis) kinderen mee laten doen aan 

het project. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen via eindhoven@musical4daagse.nl. 

 


