De Roffel
In deze Roffel

Beste ouders/ verzorgers,

12

Gevonden voorwerpen
Er ligt een grote berg gevonden voorwerpen. Winterjassen,
gymtassen, handschoenen, enz. Die moet u toch missen!? ;)
Volgende week liggen de gevonden voorwerpen na schooltijd de
hele week op de tafeltennistafels op het schoolplein, zodat u kunt
kijken. Daarna gaat alles het naar het goede doel.
App
Zoals eerder aangegeven heeft de schoolapp een update nodig. Dit
blijkt in veel gevallen de oplossing te zijn, maar niet in alle gevallen.
Erg vervelend en het duurt me nu ook te lang. We hebben een klacht
ingediend bij de ontwikkelaar voor de app. Hopelijk heb ik snel de
oplossing voor u. Geef ons even aan als de app niet goed werkt op
uw telefoon dan sturen wij dit weer door.
Opladers Chromebooks
Met de verschillende lockdowns zijn de Chromebooks elke keer mee
naar huis gegaan. We merken dat niet iedere keer de opladers mee
terug naar school komen. Dus mocht u thuis nog een oplader
hebben, dan ontvangen we die graag terug!

Gevonden
voorwerpen
• App
• Opladers
• Het Culturele
Kinderfeest
• Pasen
• Begrijpend lezen
• BookaBooka
• Kinderuniversiteit
• Wielrennen
----------------------------•

Agenda
31-03
Rapport 2

06-04
08.20 – 08.45 uur
Inloop voor ouders
Theatervoorstelling
Anne Frank gr 6 t/m 8

07-04 & 11-04
Oudergesprekken

Sin

Rapport 2
Aanstaande donderdag krijgt uw zoon of dochter het tweede
rapport. Een document waar de leerkrachten altijd veel zorg en
aandacht aan besteden. Vervolgens staan op 7 en 11 april de
oudergesprekken gepland. Deze worden in principe op school
gevoerd. Fijn om u allemaal weer in de school te zien! Koffie/ thee en
een kokje ‘to go’ staan in de hal voor u klaar.

Op 6 april staat er van 08.20 uur tot 08.45 uur een
inloop voor alle ouders gepland!
Hopelijk zien we veel ouders in de school.

15-04
Paasviering

18-04
2e Paasdag

22-04
Sportdag/
Koningsspelen
Start meivakantie
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Het Culturele kinderfeest!
Vrijdag 15 juli is het eindelijk zover! We maken ons debuut met Het Culturele Kinderfeest. Een
nieuwe traditie waar we erg trots op zijn. Op deze dag vieren we met u, de wijk en de kinderen
onze diversiteit en ontdekken we welke culturen de wereld te bieden heeft.
Om dit zo groots mogelijk neer te zetten werken we niet alleen samen met het CKE (Centrum
voor de Kunsten Eindhoven), maar hebben we ook uw hulp nodig! Samen gaan we deze dag
verschillende workshops organiseren voor de kinderen. Hierbij kunt u denken aan dans, theater,
koken, zang etc.
Van 15.00 – 16.00 uur zal er een gezamenlijke afsluiting voor de gehele buurt plaatsvinden op
ons schoolplein. Op deze manier wordt het een echte feestdag voor de hele buurt, iedereen is
welkom!
Wij zouden uw hulp goed kunnen gebruiken, want wij willen alle culturen bij ons op school
aandacht geven. Bent u iemand of kent u iemand die van toegevoegde waarde zou zijn deze
dag horen wij het graag.
Misschien vindt u of iemand in uw omgeving het leuk om met een groepje kinderen
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Een lekker hapje te maken
Haren te vlechten
Een traditionele dans in te studeren
Henna art maken
Marokkaanse/ Chinese theeceremonie te organiseren
Bespelen van instrumenten

Natuurlijk is er alle ruimte voor eigen inbreng. Houdt wel in het achterhoofd dat deze dag in het
thema staat van het vieren van diverse culturen, ook de Nederlandse.
Voor vragen of inschrijvingen kunt u mailen naar ons activiteitenmailadres:
troubadour@skpo.nl

activiteiten-
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The Cultural Kids Festival!
Finally!
Friday, July 15th! We are making our debut with The Cultural Kids Festival. A new tradition that we are
already very proud of. On this day we celebrate with you, the neighborhood and the children our
diversity and discover what cultures our world has to offer.
To make this new tradion in our school a big success we work together with the CKE (Center for the for
the Arts Eindhoven), but we also need your help! On this day we will organize several workshops for the
children. For example dance, theater, cooking, singing etc.
From 3.00 till 4.00 PM there will be a smashing closing activity for all parents and the whole
neighborhood in our school. In this way it is a festival for the whole neighborhood, everybody is
welcome!
We could really use your help as parents, because we want to celebrate all cultures that are present at
our school. Are you someone or do you know someone who can help this day we would like to get in
touch with you! Perhaps you or someone in your environment would like to work with a group of
children.
For example:
•
•
•
•

Make a tasty snack
Rehearse a traditional dance
Organize a tea ceremony
Play instruments

Of course there is plenty of room for your own input. Keep in mind that the spirit of this day is
celebrating various cultures, including the Dutch.

For questions or registration please mail to our activity mail address: activiteitentroubadour@skpo.nl
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Pasen/ Lente
De lente is echt weer in het land. Dat zien we overal om ons
heen. Het weer is heerlijk! Ook op school vieren we de lente en
Pasen. De school wordt gezellig aangekleed en elke klas krijgt
een Paastak om samen mooi te versieren.

Ouderen
Ook in deze tijd denken we aan onze ouderen die zeker in de
afgelopen twee corona jaren het niet makkelijk gehad
hebben.
Alle kinderen van de school maken een Paaskaart met een
mooie wens, tekst of gedichtje erin voor de ouderen in onze
buurt. Op donderdagmiddag 14 april worden deze kaarten
aangeboden met een klein groepjes kinderen, aan de
verzorgingshuizen Vonderhof en Engelsbergen. We vinden het
belangrijk om de contacten met deze instellingen goed en
warm te houden.

Paasontbijt
Op vrijdagochtend 15 april vieren we Pasen en de lente met
een Paasontbijt. dit houden we in de eigen klas in de vorm van
een buffet.
De kinderen nemen in de ochtend van 15 april allemaal een
zelfgemaakt gerechtje mee naar school wat ze kunnen delen
met hun klasgenootjes.
Het is leuk om een diversiteit in gerechten te hebben. Voor alle
groepen zal er een bericht op de schoolapp worden
geplaatst. Daaronder kunt u reageren welk gerecht u (samen
met uw kind) gaat maken. Op deze manier kunnen we
allemaal zien wat er gemaakt wordt. Om ervoor te zorgen dat
er niet onnodig veel eten over blijft, willen we vragen om
gerechtjes te maken voor maximaal 8 kinderen.
Op donderdag 14 april kunnen de kinderen al hun bord, beker
en bestek meenemen. Zo kunnen de leerkrachten samen met
de kinderen de ontbijttafel klaarmaken. De spullen graag
voorzien van naam en in een tas meegeven. Zo kan het vrijdag
ook weer makkelijk mee naar huis.
De ouderraad zorgt voor drinken tijdens het ontbijt.

Paasverhaal
Verder besteden we die dag aandacht aan lente/ Pasen in de
vorm van verhalen, filmpjes of leuke spelletjes. De leerkracht
maakt er samen met de kinderen een gezellige dag van.
De laatste jaren ligt de nadruk steeds meer op het vieren van
de lente en het gezellig samen eten met elkaar (even corona
daar gelaten) en minder op de Christelijke traditie van Pasen.
Het paasverhaal zoals de Christenen dat kennen wordt in de
klassen verteld als een verhaal waarin Christenen geloven en
waarin je ook kan en mag geloven.
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Begrijpend lezen op De Troubadour
Middels de schoolapp hebben we de ouders van groep 5-8 vorige week al gedeeltelijk
meegenomen in de aanpak die we zijn gestart met begrijpend lezen in de bovenbouw. We
informeren graag alle ouders er nog wat uitgebreider over.
Groep 1 t/m 8
Begrijpend lezen is een heel belangrijk schoolvak. Hier starten we mee in groep 1-2. Daar heet
het begrijpend luisteren, want de meeste kinderen in groep 1-2 kunnen nog niet lezen. Wel
kunnen ze begrijpend luisteren en bijvoorbeeld naar het voorlezen van een prentenboek
antwoord geven op de vraag: waar ging het verhaal over? Wie was er blij of verdrietig?
In groep 3 ligt, met name in het begin van het schooljaar, de nadruk op het technisch lezen. In
de tweede helft van groep 3 komt er geleidelijk ook een stukje begrijpend lezen bij.
In groep 4 t/m 8 werken hierbij volgens de methode van ’Nieuwsbegrip.’
Daarnaast zit begrijpend lezen natuurlijk in vrijwel alle andere vakken verweven. Daardoor is
er gedurende de dag erg veel aandacht voor. In groep 4 besteed de leerkracht veel aandacht
aan hoe je een tekst kunt lezen en worden kinderen stap voor stap meegenomen in dit proces.
In de bovenbouw gaan we meer en meer op niveau werken.
Verschillende niveaus
De methode van Nieuwsbegrip levert iedere week een nieuwe tekst aan op verschillende
niveaus over een actueel onderwerp.
We hebben met de groepen 5 tot en met 8 gekeken hoe we zo goed mogelijk ons lesaanbod
kunnen afstemmen op de verschillende niveaus in de klas. We willen immers goede lezers
uitdagen met moeilijke complexe teksten en hier kinderen ook instructie op geven, want ook
slimmere kinderen hebben instructie nodig.
Daarnaast is het belangrijk om kinderen die lezen moeilijker vinden te ondersteunen op de juiste
manier en het juiste niveau.
We hebben ervoor gekozen om tijdens één lesmoment met betrekking tot begrijpend lezen
groepsoverstijgend te gaan werken. Tijdens dit moment gaan de leerkrachten in de groepen 5
tot en met 8 zich focussen op één tekstniveau (A, B of C). De leerlingen worden naar niveau
ingedeeld op basis van toetsgegevens én observaties van de eigen leerkracht. Na iedere Citoronde, en eventueel tussentijds, wordt deze indeling opnieuw bekeken.
Inhoud van de les op niveau
In de les die groepsoverstijgend wordt aangeboden ‘modelt’ de leerkracht de
Nieuwsbegriptekst. Dit houdt in dat wordt voorgedaan hoe je een tekst goed leest. De leerkracht
doet dit hardop, zodat de kinderen horen en zien welke strategie de leerkracht gebruikt. De
leerkracht neemt de kinderen stap voor stap mee in de aanpak en de denkstappen. Vervolgens
wordt een verwerkingsopdracht uitgelegd die de kinderen zelfstandig kunnen maken tijdens de
weektaaktijd in de eigen klas.
Daarnaast is in iedere klas een tweede lesmoment met betrekking tot begrijpend lezen
ingeroosterd. De kinderen oefenen dan in de eigen klas online met woordenschat en andere
tekstsoorten (bijvoorbeeld een krantenartikel, betoog of gedicht). Dit ook volgens de methode
Nieuwsbegrip.
De aanpak die wij hanteren sluit aan bij de leerlijnen zoals die door de overheid zijn opgesteld.
We hopen jullie middels deze informatie wat meer inzicht te hebben gegeven in onze
aanpak. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze gerust aan de eigen leerkracht gesteld
worden.
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BookaBooka
De meertalige prentenboeken app vol (voor)leesplezier!
The multilingual picture book app full of reading pleasure!
BookaBooka is een app met daarin een bibliotheek van meer dan honderd prentenboeken, te
lezen, mee te lezen en te beluisteren in meer dan 10 verschillende talen.
BookaBooka is an app containing a library of more than a hundred picture books, which can
be read, read along and listened to in more than 10 different languages.
BookaBooka draait overal
BookaBooka is beschikbaar voor iOS, Android en Windows en is te gebruiken op telefoons,
tablets, computers, chromebooks en smartboards.

Kinderuniversiteit Tilburg
De kinderuniversiteit in Tilburg pakt opnieuw allerlei heel interessante en leerzame
activiteiten op voor kinderen na schooltijd. Hieronder een kort overzicht van de
aankomende activiteiten. Wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/junior
Kunnen robots de wereld beter maken?
Woensdag 13 april, 15.00 – 16.15 uur
Wil jij meer leren over robots en artificial intelligence? Kom dan met je vrienden en
ouder/begeleider naar deze bijzondere Kinderuniversiteit ná schooltijd. Onze professor Ton
Wilthagen schreef een kinderboek over robots, genaamd Roosbot, en daarom gaat deze hele
Kinderuniversiteit over dit thema.
Night University Junior
Donderdag 19 mei, 18.00 – 20.00 uur
Noteer donderdagavond 19 mei alvast in je agenda, want dan is het gratis wetenschapsfestival
Night University! Speciaal voor jongeren van 9-14 jaar (en hun ouders) zijn er leuke activiteiten
waardoor je kennismaakt met wetenschap en de universiteit. Neem maar eens plaats in een
échte collegezaal voor een Junior-college door een professor, of doe mee aan een workshop!
Ook zijn er op de universiteitscampus foodtrucks, een kampvuur, optredens en een silent disco.
Houd deze nieuwsbrief in de gaten voor meer info.
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