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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

Ouderenquête  

Carnaval 

Aardbeving 

Sport 

Circus in de zorg 

SAMSAM Taalcafé 

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

 

Agenda 

17 februari 

Carnaval op school 

12 uur 

 start 

carnavalsvakantie 

 

27 februari 

Weer terug naar 

school 

 

02 maart  

Oudergesprekken 

 

06 maart 

Oudergesprekken 

 

13 maart 

MR vergadering 

 

14 maart 

OR vergadering 

 

 

 

 

11 

 

 

Sint

Alaaf ouders/ verzorgers, 
 

Wereldburgerschap en Carnaval 

De Troubadour staat voor wereldburgerschap en we vieren we graag onze 

diversiteit, want onze kinderen groeien op in een snel veranderende, 

internationale en diverse samenleving. Vandaag vieren we onze eigen 

Brabantse cultuur, want dat hoort bij ons en deze regio. We willen kinderen de 

tradities en rituelen die bij Carnaval horen meegeven, dat vinden we 

belangrijk. Voor de een is Carnaval een fantastisch feest, voor de ander een 

verplicht nummer. Alles is prima, we zorgen op school dat er voor beide zaken 

aandacht en ruimte is. Voor iedereen die Carnaval gaat vieren de komende 

dagen: Geniet ervan! 

 

Armbandjes voor de slachtoffers van de aardbeving 

De kracht van eenvoud. We waren verrast door de enorme betrokkenheid van 

kinderen en ouders bij de actie van Cato en haar vriendinnen. Gisteren ging 

de hele school: jong en oud, aan de slag met het maken van armbandjes. Het 

was daarna druk met de verkoop. We hebben voor de slachtoffers van de 

aardbeving in totaal €735,40 opgehaald. Het geld zal overgemaakt worden 

naar Giro 555. De Syrische en Turkse families op onze school hebben zich erg 

gesteund gevoeld door deze actie. Daarnaast stond een meisje uit groep 3 

even in het middelpunt van onze school en misschien zelfs wel van Nederland. 

Want zelfs de minister van onderwijs besteedde er aandacht aan op zijn 

Instagrampagina. Wat een boost voor je zelfvertrouwen is dat! Bedankt 

allemaal!  

 

Ouderenquête  

Vandaag is de laatste dag dat u de vragenlijst kunt invullen. Hoop dat u daar 

nog even de tijd voor vindt. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Ook 

de leerkrachten en de kinderen van groep 5 t/m 8 vullen een lijst in. Na de 

vakantie komen we met een uitgebreide terugkoppeling. Een opmerking van 

een ouder wilde ik alvast met u delen:  

‘Ik kan wel kritiek geven, maar ik weet al dat jullie het niet serieus nemen.’ 

 

Ik nodig deze ouder van harte uit om contact met me op te nemen, want ik 

neem kritiek of feedback altijd serieus. Ik luister naar ouders, maar soms is het 

antwoord wel nee. Er zijn veel mogelijkheden om contact met me op te 

nemen en sta regelmatig buiten. Bij deze een uitgestoken hand… 

 

17–02–2023  
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Voorstellen team 
 

Hallo allemaal,  

Ik ben Inge van Gorkum (voor de kinderen juf Inge) Ik woon 

in Eindhoven samen met mijn man Stan en drie kinderen, 

Isa (10) Emma (8) en Ties (6). Ik werk al meer dan 13 jaar 

met veel plezier op basisschool de Troubadour. Al deze 

jaren ben ik al te vinden in de kleuterbouw. Hierdoor heb 

ik al veel kinderen de revue zien passeren hun 

basisschoolcarrière af zien sluiten.  

Op maandag, dinsdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 

1-2a. Op woensdag en donderdag kunt u mij ook 

aantreffen op het schoolplein, maar dan niet als juf, maar 

als mama om mijn 3 kinderen op te halen van school. Zij 

zitten namelijk ook op de Troubadour.  

In mijn vrije tijd geniet ik er vooral van om tijd door te 

brengen met mijn gezin. Samen cakejes bakken, uitstapjes 

maken, wandelen en van speeltuintje naar speeltuintje 

fietsen.  

 

Voorstellen team 
 

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Anke van de 

Laar. Ik ben getrouwd met Mano en samen hebben we een 

dochter: Femm (10). Femm heeft nog twee volwassen broers Lars 

van 22 en Mats van 20. We wonen in het gezellige dorp Nuenen.  

Sinds 26 jaar ben ik werkzaam binnen het onderwijs. Als startende 

leerkracht ben ik in Rotterdam begonnen. Een hele mooie 

leerschool, maar als echte Brabantse wilde ik na 2 jaar toch weer 

terug naar mijn roots. Ik heb in Veldhoven 19 jaar voor de klas 

gestaan en heb voordat ik in 2020 bij SKPO in de vervangerspool 

kwam werken nog 2,5 jaar in het Voortgezet Speciaal Onderwijs 

gewerkt.  

Sinds 2 jaar ben ik als vervangster verbonden aan de Troubadour. Ik 

ben gestart in groep 6 en vorig jaar groep 7 gedraaid. Dit jaar ben 

ik verbonden aan groep 5 en heb ik een aantal weken groep 6 mee 

gedraaid. Vanaf 13 februari zeg ik de vervangerspool vaarwel en 

ben ik voortaan leerkracht op de Troubadour. Ik heb er ontzettend 

veel zin in.  

De afgelopen jaren heeft mijn ontwikkeling niet stil gestaan en heb 

ik de GroepsGeluk opleiding tot onderwijsopsteller gedaan.  Deze 

methode is fantastisch om mee te werken en  geeft mooie inzichten 

in de groep. 

Naast mijn werk heb ik natuurlijk nog andere leuke hobby’s. Ik houd 

van wandelen met onze hond, Guusje, lezen, leuke dingen doen 

met ons gezin, concerten & theater bezoeken, en ik ben een grote 

fan van de Efteling. De Baron is mijn favoriete attractie.  
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Nieuw aanbod: Kies je Sport & Kunst 
 

Aan het begin van het schooljaar heb je het Kies je 

Sport en Kunst boekje ontvangen, met culturele en 

sportieve activiteiten die kinderen op een 

laagdrempelige manier kunnen uitproberen.  

 

Ook in de tweede helft van het schooljaar kunnen 

kinderen deelnemen aan Kies je Sport en Kunst. 

Vanaf 17 maart staan er een heleboel nieuwe 

activiteiten op de website kiesjesportenkunst.nl.  

 

Deze vinden plaats in de periode tot het einde van 

het schooljaar.  

Nieuw dit keer is dat er ook activiteiten zijn 

toegevoegd voor jongeren. Dus ook oudere broers 

of zussen, die op de middelbare school zitten, 

kunnen meedoen.  

 

Veel plezier met kiezen en uitproberen! 

 

Even voorstellen: Yvette Den Brok 
 

Beste kinderen, leerkrachten en ouders van basisschool De Troubadour, 

 

Ik ben Yvette en ik kom bij jullie werken. Ik ga jullie een beetje helpen met 

leren lezen en misschien ga ik sommigen van jullie ook wel helpen om lezen 

leuk te vinden. 

 

Maar eerst wil ik mijzelf even netjes aan jullie voorstellen, want - weten jullie- 

Ik ben best een beetje een aparte mevrouw. Ik ben 62 jaar, ik ben 

kinderboekenschrijver, ik ben kindercoach (dat is iemand die goed naar 

kinderen kan luisteren), ik ben moeder en ik ben oma. 

 

Wat is daar nou apart aan? hoor ik jullie denken. Maar hou je vast, nou komt 

het: ik loop niet. Niet omdat ik daar te lui voor ben, maar omdat ik niet kán 

lopen. Daarom zit ik dus in een rolstoel. Een elektrische nog wel. Verder 

beweeg ik raar en ik kan niets pakken, want mijn handen doen niet wat ik wil. 

Praten lukt ook niet zo heel goed en als ik praat komt er soms zever uit mijn 

mond. Ik ben dus gehandicapt en dat maakt mij dus een beetje een aparte 

mevrouw. 

 

Ik vind dat jullie dat even moeten weten voordat ik bij jullie op school kom 

werken. Want misschien moeten jullie mij een keertje met kleine dingetjes 

helpen. Ik kan dan heel goed vertellen wat je voor me kunt doen. 

Nou hoor ik je potverdrie wéér denken! Misschien versta ik Yvette niet goed, 

denk je, en wat moet ik dan doen als ze mij iets vertelt? Nou, dat is nogal 

simpel. Als je mij niet verstaat, vraag je gewoon wat ik zei. Dan zeg ik het nog 

een keer en nog een keer, en nog een keer. Net zo lang totdat je weet wat 

ik je wil vertellen.    

Ik heb zin om bij jullie op school te komen werken! 

 

Groetjes, 

Yvette den Brok – Rouwendal 
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PSV Korfbal 

Onderstaand ziet u een poster vanuit PSV korfbal. Zij hebben een korfbaltoernooi 

georganiseerd waar wij als school voor op kunnen geven.  

Goed om te weten is dat er begeleiding wordt geregeld vanuit PSV korfbal. Wilt u graag uw 

eigen kind begeleiden is dit ook mogelijk. Als uw kind enthousiast is en interesse heeft stuur 

even een mailtje naar meester Marvin: m.vanheeswijk@skpo.nl. Hij inventariseerd het aantal 

geïnteresseerde kinderen en zal kijken of inschrijven dan mogelijk is.  
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SAM SAM Taal café  
 

Wilt u ongedwongen oefenen met de 

Nederlandse taal? Dan is het SAMSAM taal 

café misschien iets voor u.  

 

Hier kunt u onder het genot van een drankje in 

gesprek gaan met een van de vrijwilligers. 

 

Ideaal om te oefenen met uw Nederlands! 

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

 

SAM SAM Language cafe 

 

Would you like to practice the Dutch language 

in a relaxed way? Then the SAMSAM language 

café might be something for you. 

 

Here you can talk to one of the volunteers 

while enjoying a drink. 

 

Ideal for practicing your Dutch! 
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