17 september 2021

Directiebabbels
De school is weer begonnen!
We zijn weer gestart! Op maandag 6 september ontving team Karel de Grote alle kinderen weer op
school. De meesters en juffen hebben weer hard gewerkt om alles volledig startklaar te maken!
Inmiddels werkt de schoolapp weer en worden jullie via de nieuwsbrief, website, mail en schoolapp
op de hoogte gehouden.
Stagiaires
Naast de nieuwe collega’s die zich aan het einde van het schooljaar aan uw voorstelde, zijn er dit
schooljaar ook weer stagiaires in verschillende groepen werkzaam. Zij stellen zich in deze
nieuwsbrief aan uw voor. Onderstaand een overzicht van wie in welke groep staat.
Groep 1/2A: Facheera (3e jaars onderwijsassistent aanwezig op di-woe-do-vrij)
Groep 1/2B: Noor (2e jaars student van de PABO aanwezig op ma-di)
Groep 3: Jasper (2e jaars onderwijsassistent aanwezig op do-vrij)
Groep 5: Onur (2 jaars onderwijsassistent aanwezig op do-vrij)
Groep 7: Thijs (LIO aanwezig op ma-di)
Groep 8: Robin (1e jaars student van de PABO aanwezig op dinsdag)
Wij zijn hartstikke blij dat zij ons team dit schooljaar komen versterken en wij wensen hen veel
succes en plezier.
Stichting Leergeld / Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vanaf dit schooljaar komen te vervallen. Wellicht heeft u dit al gelezen in de
nieuwe schoolgids, maar via deze weg wil ik u daarover nogmaals informeren.
Stichting Leergeld kan ouders met (tijdelijke) beperkte financiële middelen ondersteunen zodat hun
kind toch kan deelnemen aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een sport, dans of muziekles. Maar
ook kan Stichting Leergeld indien nodig helpen bij schoolkosten, een fiets of een computer.
U kunt geen financiële ondersteuning vragen voor het schoolreisje of kamp. De ouderbijdrage is
komen te vervallen en deze activiteiten worden door school betaald.
Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kunnen ouders zich melden bij:
Stichting Leergeld Eindhoven
Doctor Cuyperslaan 64
5623 BB Eindhoven
040 - 213 11 41
Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
info@leergeldeindhoven.nl
www.leergeld.nl/eindhoven
Buitenschoolse activiteiten
Leerlingen worden namelijk niet uitgesteld van uitstapjes of buitenschoolse activiteiten.
COVID-19
COVID-19 is nog steeds onder ons en ook dit schooljaar wordt u via de mail op de hoogte gehouden
hoe wij daar als school mee omgaan. Afgelopen dinsdag 14 september is er een persconferentie
geweest waarbij nieuwe versoepelingen zijn aangekondigd. Momenteel zijn we als school met
elkaar daarover in gesprek en hoort u zo snel mogelijk wat dit vanaf 25 september voor de school
gaat betekenen.
Tenslotte wens ik alle ouders, kinderen en teamleden een heel fijn schooljaar! Dat jullie allemaal
heel veel mogen leren en met veel plezier naar school gaan.
Namens alle meesters en juffen van basisschool Karel de Grote,
Marijke van Mill, waarnemend directeur.

Agenda
Di 5-10-2021
Studiedag, alle kinderen vrij

Woe 6-10-2021
Opening Kinderboekenweek /
Kinderconfetti

Zo 10-10-2021
Marathon Eindhoven

Marathon Eindhoven
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021 vindt de 37e editie van de Marathon Eindhoven weer plaats.
Op zondag 10 oktober kunnen wij met onze school (groepen 5-6-7-8) meedoen aan de City Run van 5 km.
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er vrijdag 8 oktober onder schooltijd trainingslessen.
Wilt uw kind zich inschrijven voor de marathon, dan kan uw kind een inschrijving ophalen bij de eigen leerkracht.
Bij de kinderen van groep 5 is begeleiding vereist. Dit betekent dat u als ouder/verzorger die dag ook mee rent.
Bij de groepen 6, 7 en 8 kunnen de kinderen zelfstandig deelnemen aan de marathon.
Die dag zijn juf Marijke, juf Suzanne, juf Hanneke, juf Angelika, meester Bart en juf Kim ook
aanwezig. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website https://www.marathoneindhoven.nl/
Na inschrijving volgt verdere informatie.
U kunt inschrijven tot vrijdag 1 oktober.

Kies je sport
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de week van 6 september heeft uw kind(eren) weer een boekje van ‘Kies je Sport’ mogen ontvangen. Kies je Sport is een project van
Eindhoven Sport dat kinderen de mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen
kinderen op een laagdrempelige manier ontdekken wat het beste bij hen past en op deze manier met plezier (blijven) sporten of
bewegen.
Meedoen
Van 25 september tot en met 14 november 2021 bieden Eindhovense sportaanbieders kennismakingscursussen aan voor kinderen in
het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de sportaanbieder. Deze editie kan er weer worden
gekozen uit diverse cursussen. Deze zijn te vinden op de website eindhovensport.nl/kiesjesport. Het programma Kies je Sport wordt
elk voorjaar en najaar herhaald, steeds met een nieuw aanbod.
Inschrijven
Enthousiast geworden? Inschrijven voor een cursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 8 tot en met 22 september 2021. Als
ouder of verzorger selecteer je op de website een cursus, je vult je gegevens in en schrijft je kind(eren) zo direct in. De sportaanbieder
ontvangt per e-mail een aanmelding met de door jou ingevulde gegevens en je kind kan komen meedoen. Houd er rekening mee dat,
vanwege de coronabeperkingen, een binnensportactiviteit misschien een keer niet kan doorgaan of volledig geannuleerd wordt. Wil je
zeker weten of een activiteit doorgaat, neem dan contact op met de sportaanbieder.
Vragen
Heb je vragen over een specifieke sport of sportaanbieder, dan kun je deze stellen bij de sportaanbieder die bij het
kennismakingsaanbod vermeld staat. Dit geldt ook wanneer je jouw kind weer wilt afmelden voor een les of cursus. Wil je meer weten
over het project Kies je Sport, dan kun je contact opnemen met mij, Mark van Ginneken, sportregisseur van Eindhoven Sport. Mijn
telefoonnummer is 06 43 83 74 78 en mijn e-mailadres m.van.ginneken@eindhoven.nl. Eindhoven Sport is een onderdeel van
gemeente Eindhoven.
Met vriendelijke groet,
Mark van Ginneken Sportregisseur Eindhoven Sport

Even voorstellen...
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Noor Smolders, ik ben 19 jaar en ik kom uit Hapert. Ik ben tweedejaars student en ik loop stage in
groep 1/2B bij juf Carli en juf Ilona. Hier zal ik een half jaar blijven, daarna zal ik doorgaan naar een andere
groep binnen basisschool Karel de Grote.
Ik heb er ontzettend veel zin in om de kinderen uit de klas heel veel te gaan leren met leuke lessen,
gesprekjes en werkjes!
Ik vind het fijn om, naast een goede band met de kinderen, ook een goede band met de ouders en verzorgers
te hebben van de kinderen die ik lesgeef. Ik ben altijd in voor een praatje!
Groetjes,
Noor Smolders

Even voorstellen…
Beste leerlingen,
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen maandag ben ik al eventjes op bezoek gekomen op basisschool Karel de Grote om
kennis te maken, maar vanaf volgende week zal ik iedere maandag op school te vinden zijn om
alle klassen muziekles te geven als muziekdocente vanuit het CKE.
Ik ben juf Joke, ik ben saxofoniste (een van mijn saxofoons zien jullie op de foto) en ik geef
muziekles, onder andere dus vanaf maandag 20 september bij jullie op school. Ik zie er naar uit
om alle leerlingen, meesters en juffen te ontmoeten en vooral natuurlijk om lekker muziek te
maken!
Wat bijzonder overigens dat jullie basisschool staat aan een straat vernoemd naar de
componist Felix Mendelssohn Bartholdy die op 12-jarige leeftijd al zijn eerste grote werken
schreef.
Mocht u nu benieuwd zijn hoe zijn werken klinken, hierbij twee tips:
*Ouverture De Hebriden https://www.youtube.com/watch?v=MdQyN7MYSN8
*De bruiloftsmars https://www.youtube.com/watch?v=0Oo4z37OUEI
Met muzikale groet,
Joke van Loon

Even voorstellen..
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jasper Linders. Ik ben 16 jaar en woon in Eindhoven. Ik volg de opleiding onderwijsassistent. Dit
schooljaar loop ik het hele jaar op donderdag en vrijdag stage in groep 3.
Ik heb het altijd al leuk gevonden om met kinderen te werken. Het is natuurlijk dan nog leuker als je de kinderen
iets kan leren. In mijn vrijetijd ben ik veel te vinden op mijn werk. Ik vind het ook leuk om soms met vrienden
leuke dingen te doen.
Groetjes,
Jasper

Even voorstellen…
Hallo allemaal!
Mijn naam is Facheera Djijawoe. Ik ben 21 jaar en ik woon in Eindhoven. Ik volg de opleiding onderwijsassistent
waar ik al bijna klaar mee ben. Ik mag weer gezellig stage lopen in groep 1/2A bij juf Albertineke en juf Astrid. Ik
vind het belangrijk dat elk kind zich fijn voelt op school. Ik heb er heel veel zin in om er een leuke, leerzame,
maar vooral gezellige periode van te maken!
Groetjes,
Facheera

Even voorstellen…
Beste,
Mijn naam is Onur Cetin, 17 jaar oud en woon in Eindhoven samen met mijn vader en moeder.
Dit jaar zit ik in m’n tweede leerjaar als onderwijsassistente, waar ik het erg naar m’n zin heb.
In mijn vrije tijd doe ik veel voetballen, ook houd ik van om met vrienden te zijn. We gaan naar de
bioscoop, restaurant, voetballen en nog veel meer.
Met vriendelijke groet,
Onur Cetin

VVE THUIS
Beste ouders,
voor de kinderen die mee gaan doen aan VVE THUIS ( groep 2 ).
We gaan binnenkort weer starten met het VVE programma.
Voor VVE thuis krijgen de kleuters een werkboekje mee naar huis.
De kinderen leren veel woorden.
U kunt allerlei opdrachten met uw kind samen doen.
Volgende week worden de inschrijfformulieren mee naar huis gegeven.
Juf Angelika en juf Karen zullen met de kinderen op school de opdrachten bespreken.
We hopen dat er weer veel kinderen mee gaan doen aan VVE thuis.
Groeten van juf Angelika.

Opening Kinderboekenweek en Kinderconfetti
Op woensdag 6 oktober 2021 vieren wij de opening van de Kinderboekenweek en Kinderconfetti.
Dit jaar zal het feest er iets anders uit gaan zien.
In iedere groep wordt er weer gewerkt rondom een thema, dit keer is het thema: ‘beroepen’.
De groepen 1 t/m 4 worden gemengd en de groepen 5 t/m 8 worden gemengd.
We openen ’s ochtends om 08.30 uur op het schoolplein.
U bent van harte welkom om op afstand mee te kijken (achter het hek wegens coronamaatregelen).
We hebben zin in deze gezellige dag!

Even voorstellen…
Mijn naam is Thijs en ik ga afstuderen op deze basisschool. Hier heb ik ontzettend veel zin in!
Op de maan- en dinsdagen kan je mij altijd bereiken. Dit zijn mijn stagedagen in groep 7, waar ik sta samen met Berry.
Naast stage en studie zijn mijn hobby's vooral sporten en schaken.
Tot slot is het ook leuk om te weten dat ik mijn eerste tien jaar in Afrika heb doorgebracht door het werk van mijn ouders, hierdoor is
mijn eerste taal dan ook Engels.
Als ik je ergens mee kan helpen, dan doe ik dat graag.

