
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Start schooljaar  Agenda 

 

Ma 19-09 t/m vrij 23-09-
2022 
Informatieweek 
 

Woe 05-10-2022 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 

Do 06-10-2022 
Start Kinderboekenweek  
 

Vrij 07-10-2022 
Nieuwe nieuwsbrief 
 

Vrij 14-10-2022 
Einde Kinderboekenweek 
 

Vrij 21-10-2022 
12.00 uur herfstvakantie  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

De eerste twee weken van dit schooljaar zitten er alweer op. We zijn fijn gestart. De 

eerste weken van een schooljaar worden ‘de gouden weken’ genoemd. Er wordt veel 

aandacht besteed aan het kennismaken, afspraken maken, samen spelen en 

samenwerken.  

Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een fijn schooljaar wordt, is het belangrijk 

dat wij, kinderen, ouders/verzorgers en alle juffen en meesters, goed samenwerken. 

Samen bereiken we meer, daarom organiseren we in de derde schoolweek de 

informatieweek. Alle juffen en meesters nodigen de ouders/verzorgers van de 

kinderen in de groep uit om kennis te maken en afspraken te maken. Jullie hebben 

de uitnodiging al ontvangen. We hopen jullie allemaal te zien! 

 

 

 

Als er vragen zijn of als u iets wilt bespreken horen wij het graag.  

Op naar een mooi schooljaar! 

Groetjes,  

Jacky Klerkx  

 

 

 

 

 

 

 

   16 september 2022 



  

Goed gestart 
 
De eerste twee weken van dit schooljaar zitten er alweer op. We zijn fijn gestart. De eerste weken van een schooljaar worden ‘de 
gouden weken’ genoemd. Er wordt veel aandacht besteed aan het kennismaken, afspraken maken, samen spelen en samenwerken.   

 

 

 
 



 

  

Kies je sport! 
 

Het is zover! De kinderen hebben de nieuwe boekjes van Kies je Sport en Kies je Kunst ontvangen.  
Kinderen krijgen daarmee de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen 
met verschillende vormen van sport en cultuur in Eindhoven. 
Leerlingen kunnen het hele schooljaar inschrijven voor zoveel activiteiten als ze willen.  
Maar let op: VOL = VOL! 
 
www.kiesjesportenkunst.nl/video 

 

STIT 
 
Beste ouder(s) /  verzorger(s), 
 
Wij werken in de onderbouw op school en bij Korein met het programma: 
Samen Thuis in Taal: een taalprogramma voor kinderen van 2 tot 8 jaar. 
 
Dit wordt door vrijwilligers met ervaring in taalonderwijs gedaan. Ze komen naar school om kinderen extra op taalgebied te begeleiden.  
Dit doen ze 1 keer per week 30 minuten voor één kind. En soms voor 2 kinderen samen. 
 
De juf of meester en de PM-ers kijken samen met juf Angelika wat er gedaan kan worden. Dan gaan de vrijwilligsters dat doen.  
Er wordt met een vast rooster gewerkt. Het eerste rooster geldt tot aan de kerstvakantie. Daarna zal een nieuw rooster gemaakt worden.  
 
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een thuistraject. Dan komt de vrijwilligster ook bij u thuis om extra taalondersteuning te geven. 
Alleen als u dit zelf wilt. 
 
Juf Angelika en de leerkrachten kijken samen welke kinderen t/m groep 4 hieraan mee zouden kunnen doen. Mocht uw kind hiervoor in 
aanmerking komen dan krijgt uw kind een brief mee naar huis. Dit is een brief waarin u toestemming geeft voor de begeleiding. Graag  
deze brief mee terug naar school geven. 
 
Met vriendelijke groet namens alle medewerkers van STIT, Juf Angelika. 
 

  
 

Huiswerk begeleiding 
 

Ook dit schooljaar werken wij weer samen met De Wilde Huiswerkbegeleiding.  
De ouders/verzorgers van de kinderen die dit schooljaar in aanmerking komen voor de begeleiding op woensdagmiddag brengen wij op 

de hoogte. 
Mocht je vragen hebben over de begeleiding dan horen wij het graag. 

 

 
 
 
 

 

http://www.kiesjesportenkunst.nl/video


 

Gevonden voorwerpen 
 
In het kantoor van meester Roland liggen nog een heleboel gevonden voorwerpen van het vorige schooljaar. Neem even een kijkje tussen 

de gevonden voorwerpen, wellicht ligt er nog iets tussen van uw kind(eren).  
De gevonden voorwerpen die niet worden opgehaald, doneren we 1 oktober aan een goed doel. 

 

 
 

Informatieweek 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw zoon/dochter tijdens een informatiebijeenkomst van de groep 
in de week van 19 t/m 23 september. 
De leerkrachten zullen u specifieke informatie geven over de groep zoals bijv. de klassenregels, de toetsen, de vakgebieden, het huiswerk, 
enz. Daarnaast kunnen de leerkrachten meteen antwoord geven op mogelijke vragen van u.  
We verwachten dat u naar de informatiebijeenkomst komt van de leerkracht(en) waar uw zoon/dochter op dit moment in de groep zit.  
Daarom hebben de leerkrachten ervoor gekozen op verspreide momenten in de week de bijeenkomsten te organiseren.   
 
In onderstaand schema kunt u zien wanneer de informatiebijeenkomst is van elke groep. 
 

 Maandag 19-9 Dinsdag 
20-9 

Woensdag 
21-9 

Donderdag  
22-9 

Vrijdag 
23-9 

Groep 1/2A    8.45  

Groep 1/2B    8.45  

Groep 3  8.30    

Groep 4  15.00 12.45 15.00 15.00 

Groep 5  16.00  18.00  

Groep 6  17.00    

Groep 7 18.00     

Groep 8 18.30  12.45   

 
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben  dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en) van 
uw zoon/dochter.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De groepsleerkrachten Karel de Grote  
 



 

  

Inschrijving VVE Thuis voor groep 2 
 

Vanaf 28 september willen wij gaan starten met het programma VVE THUIS. 
VVE THUIS is een programma voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 6 jaar.  
Wij starten met de kinderen die nu in groep 2 zitten. 
 
Hoe werkt het? 
De kinderen krijgen een werkboekje mee naar huis.  
In het boekje staan opdrachten.  
Die passen vaak bij het thema waarmee in de klas wordt gewerkt. 
U kunt thuis met uw kind in het werkboekje werken. 
Een keer per week wordt er op school met de kinderen van groep 2 uit het boekje gewerkt. Het boekje hoeft alleen aan het 
eind van het thema even terug mee naar school.  
Als u zich opgeeft, doet u tot de zomervakantie hier aan mee  
 
Start 
De eerste bijeenkomst voor ouders is op: 
woensdagochtend 28 september 8.30 tot 8.50 uur uitleg voor de ouders in de school met juf Angelika. 
Als er een nieuw thema is volgt er weer een bijeenkomst. 
Juf Angelika zal met de kinderen die aangemeld zijn de opdrachten bespreken. 
 
Ondersteuning 
Juf Angelika zorgt voor de uitleg en de boekjes. 
Juf Rita ( vrijwilligster ) komt ook helpen. 
 
Deelnemen 
Wilt u en uw kind aan VVE THUIS deelnemen lever dan bij de leerkracht vóór de 23 september het retourstrookje in. De 
brieven zijn al uitgedeeld. 
Heeft u vragen of wilt u informatie, dan kunt u terecht bij juf Angelika. 
 
Met vriendelijke groet, namens de leerkrachten van groep 2, 
 
Juf Angelika Bongenaar. 
 

  
 



 

 

Informatie lessen Nederlands Ouders en Taal 

 
 
Voor wie? 

• De docent Cissi van der Zanden heeft de intake gedaan en de startlessen gegeven 

• De instaptoets is geweest. 

• Vanaf 9 mei begon de Nederlandse les. 

• De lessen starten weer op maandag 19 september 

• Juf Jeanne van der Voort neemt de lessen over 

• Heel veel succes! 
 
Wat leer je? 

• Je leert beter Nederlands praten en begrijpen, wat je nodig hebt op de 
school/kinderopvang van je kind. 
Bijvoorbeeld: een gesprekje voeren met de leerkracht. 
 

• Je leert de brieven van de school lezen en begrijpen. 
Bijvoorbeeld: de nieuwsbrief.  
 

• Je leert veel nieuwe woorden die met de school te maken hebben. 
 

• Je maakt kennis en oefent met prentenboeken die in de klas gebruikt worden. 
 

• Je leert andere ouders kennen die graag de Nederlandse Taal willen verbeteren. 
 
Wanneer zijn de lessen? 
Vanaf maandag 19 mei van 9.00 uur – 12.00 uur op basisschool Karel de Grote. IN het 
vergaderlokaal.  
 
Kosten voor de lessen? 
De lessen zijn gratis, je hoeft zelf geen lesgeld te betalen. Voor inwoners van de gemeente 
Eindhoven neemt de gemeente het lesgeld voor haar rekening.  
 
Uitje 
Elk jaar is er een uitje voor de ouders van de Nederlandse les. Dit jaar zijn de ouders met 
de bus naar Dierenrijk geweest. 
 
 
 
 
 

  



NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

September 2022 

 
 
 

  

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe boeken!  

De afgelopen tijd zijn er weer veel 

nieuwe boeken binnengekomen. Kom 

maar eens kijken in de 

schoolbibliotheek en leen boeken voor 

in de klas en thuis.  

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
De Voorleeshoek 
 
Met een bibliotheekpas maak je gratis 
gebruik van De Voorleeshoek. Naast de 
Nederlandstalige voorleesvideo’s zijn er 
nu ook 100 voorleesfilmpjes in het 
Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch, 
Pools en Turks beschikbaar gesteld via 
Jeugdbibliotheek.nl. Klik op deze link, 
kies je taal en log in met het elfcijferige 
pasnummer dat op je bibliotheekpasje 
staat. Het wachtwoord bestaat uit een 
combinatie van je geboortemaand + je 
geboortejaar. Bijvoorbeeld: je bent geboren 
op 11 juni 1970, dan is je wachtwoord 
0670.  
Leuk en leerzaam! 
 
 
 
TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Het is een gi-ga-groen feest van 

woensdag 5 oktober tot en met zondag 

30 oktober. 

Van de Kinderboekenweek tot en met de 

herfstvakantie is het feest in de bieb! 

Doe mee aan de beregezellige activiteiten 

in het thema gi-ga-groen! 

Laat je kind naar hartenlust knutselen, 

bouwen, maken, kijken én lezen – en dat 

alles rondom het Kinderboekenweek-

thema ‘Gi-ga-groen!’. Vanaf 8 september 

vind je alle activiteiten in de agenda. 

Reserveer dan snel om zeker te zijn van 

een plek! 

Mis vooral de grote feestdag op zondag 

16 oktober niet! 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/meertalige-voorleesfilmpjes.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/festival.html

