
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Het schooljaar is weer begonnen!! Agenda 

 

Vrij 25-09-2020 
Nieuwe nieuwsbrief 
 

Woe 30-09-2020 
Opening Kinderboekenweek  
 

Ma 05-10-2020 
Studiedag, alle kinderen de hele 
dag vrij  

We zijn weer begonnen! Op maandag 24 augustus ontving team Karel de Grote 

alle kinderen in een schoon en fris gebouw. De meesters en juffen hebben 

weer hard gewerkt om alles volledig startklaar te maken!  

Extra speciaal is de opening van ons gerenoveerde (groene) schoolplein 

geweest. Zelfs wethouder Steenbakkers (o.a. onderwijs) was hierbij aanwezig. 

Tijdens de zomervakantie heeft hovenier Marco van Bragt hard gewerkt een 

prachtig schoolplein op te leveren. En dat is zeker gelukt!! In september wordt 

nog meer beplanting geplaatst. Daar moesten we vanwege het warme weer 

namelijk nog even mee wachten.   

Tevens vierden wij tijdens deze feestelijke opening het feit dat we vorig 

schooljaar Gezonde School (welbevinden) zijn geworden. Want… de sfeer bij 

ons op school is erg goed! Om dit te vieren kregen de kinderen bij binnenkomst 

een échte Karel de Grote ‘fijn dat je er bent’ sleutelhanger.   

We zien hier en daar wat nieuwe gezichten in de school. Juf Laura op de 

vrijdagen in groep 1/2A en juf Kaja op de dinsdagen en woensdagen in groep 6. 

Juf Monique zal vanaf 6 oktober de zwangerschapsvervanging van juf Ilona 

invullen. Astrid is onze nieuwe administratieve kracht. Juf Noor (1/2A), meester 

Toine (1/2B) en juf Femke (3A) zijn dit schooljaar onze stagiaires van FHKE pabo 

Eindhoven. Ook zij hebben allemaal veel zin in het nieuwe schooljaar. 

Helaas moeten we vanwege een onverwachte buikoperatie directeur Silvi nog 

even missen. Gelukkig herstelt juf Silvi goed! Voorlopig is leiding van de school 

in handen van adjunct-directeur Ruben. We hopen juf Silvi allemaal snel weer 

in de school te zien! Door groot en klein wordt ze gemist.  

Op school houden wij ons zo goed mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM in 

verband met het coronavirus in Nederland. Dit betekent dat ouders nog niet op 

het plein en in de school mogen komen. De ouder/kindgesprekken en 

informatieochtenden kunnen daarom niet in bekende vorm doorgaan. De 

school zorgt voor leuke, passende alternatieven! Hierover wordt u uiteraard op 

per mail en onze app op de hoogte gebracht.  

Wanneer kinderen jarig zijn wordt natuurlijk uitgebreid aandacht besteed aan 

het vieren van de verjaardag in de groep. Net als voor de zomervakantie zorgt 

de school voor een traktatie. Ouders kunnen hier helaas nog niet bij zijn.  

Tenslotte wens ik alle ouders, kinderen en teamleden een heel fijn schooljaar! 

Dat jullie allemaal heel veel mogen leren en heel lief zijn voor elkaar.  

 

Namens alle meesters en juffen van basisschool Karel de Grote, 

 

Meester Ruben                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                             

   4 september 2020 



  

Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal, 
 
Even voorstellen: ik ben Kaja Coenen en ik sta op dinsdag en woensdag in groep 6. Ik woon in Eindhoven 
en mijn hobby’s zijn reizen, schrijven en hardlopen. Ik houd erg van taal en werk daarom ook 1 dag per 
week als tekstschrijver. 
 
Ik heb erg veel zin in het schooljaar. Ik vind het belangrijk dat er een fijne sfeer hangt in de klas en dat 
alle kinderen graag naar school komen. We gaan er samen met de kinderen en collega’s een fijn en 
leerzaam jaar van maken.  
 

    

Even voorstellen… 
 
Hallo! Ik ben Femke Kester-Passchier, 38 jaar oud en ik woon samen met mijn man Hans, zoon Pim 
(11 jaar) en dochter Cato (8 jaar) in Eindhoven. Ik ben eerstejaars student aan de Pabo en dit 
schooljaar loop ik iedere dinsdag stage op jullie school. Afgelopen schooljaar heb ik al 4 dagen een 
kijkje mogen nemen in de klas van juf Albertineke. Nu mag ik in groep 3 aan de slag bij juf Kim en 
daar heb ik super veel zin in!  
 
Ik vind het belangrijk dat de kinderen, de school als een veilige en vertrouwde plek zien waar ze 
zich op hun eigen niveau en met veel plezier en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.  
 
Naast studeren en stagelopen heb ik mijn eigen Kindercoachpraktijk. In mijn vrije tijd ben ik vaak te 
vinden rondom het korfbalveld van PSV, waar ik me bezighoud met van alles en nog wat, maar daar 
vooral ben om onze kinderen aan te moedigen.   
 
Ik heb er ontzettend veel zin in, om er samen met jullie, een superfijn schooljaar van te maken! Tot 
snel.  
 

    

Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Laura Hendrix, Ik ben 26 jaar en ik woon in Eindhoven. Op de vrijdagen mag ik les 
geven aan groep 1/2 a.  
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gaan shoppen, films te kijken en om gezellig iets te gaan 
doen met vriendinnen.  
 
Ik vind het belangrijk dat iedereen met plezier naar school komt. Zelf vind ik de creatieve 
vakken leuk zoals handvaardigheid, muziek en tekenen. 
 
Ik heb zin om aan de slag te gaan en samen met de kinderen en collega’s er een leuk schooljaar 
van te maken. 
 
 
 

 

Reserve setje kleren kleuters! 
 

Zoals jullie weten hebben wij een nieuw plein! Ook hebben wij een mooie waterpomp gekregen. De kans is nu aanwezig dat uw zoon 
of dochter misschien nat wordt tijdens het buiten spelen. We hebben op school ook reserve kleding, maar we vinden het fijn als er 

altijd een eigen setje reserve kleren op school aanwezig is. Mag in een tas voorzien van naam! Graag afgeven aan de leerkracht van uw 
kind. 

 
Groep 1/2A Juf Albertineke of Juf Laura 

Groep 1/2B Juf Vera 



 

  

Het nieuwe schoolplein!  
 

Maandag 24 augustus werd het schooljaar feestelijk geopend. 
We hebben een nieuw schoolplein en dat werd officieel geopend. En we hebben het vignet Gezonde School voor het thema welbevinden 

behaald! 
Samen met de wethouder van Onderwijs meneer Steenbakkers hebben we het lint doorgeknipt. 

We hebben al heerlijk kunnen spelen op het nieuwe plein! 
 

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Kies je sport  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Deze week hebben alle kinderen weer een boekje van ‘Kies je Sport’ gekregen. 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  
Tussen 18 september en 15 november 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, meer dan 130. 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 2 t/m 16 september 2020. 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. 
 

Vragen  
Heb je vragen over een specifieke sport of sportaanbieder, dan kun je contact opnemen met de sportaanbieder die bij het 
kennismakingsaanbod 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 

 

VVE Thuis 
 

VVE Thuis gaat maandag 14 september weer 
starten voor de kinderen van groep 2. 
 
U krijgt hiervoor nog een brief. 
Dan kunt U zich opgeven om hieraan mee te 
doen. 

 
Uw kind krijgt dan van juf Angelika een werkboekje mee naar huis. U 
kunt thuis met uw kind allerlei opdrachten doen. Voorlezen, knutselen, 
tekenen, spelletjes doen en er samen over praten. Hierdoor leren de 
kinderen heel veel woorden en begrippen. 
 
Juf Angelika zal aan de kinderen van groep 2 bij Juf Albertineke en juf 
Vera ook komen vertellen welke opdrachten ze mee naar huis krijgen. 
 
Helaas kunnen er nog geen ouders in de school komen voor de uitleg 
hierover, dit vanwege de Corona maatregelen. 
 
Daarom legt juf Angelika de opdrachten extra aan de kinderen uit en 
leest ze voor uit de leesboeken die hierbij horen.                                                                   Foto uit schooljaar 2019-2020 
 
 

mailto:m.van.ginneken@eindhoven.nl


 

 

Update app 
 
 

 
Wist u dat de app 
een update heeft 
gehad? 
 
Via de button 
formulieren kunt u 
een telefonische 
afspraak aanvragen 
bij de leerkracht van 
uw kind of de 
directie. Vergeet u in 
het formulier niet 
aan te geven 
wanneer u 
telefonisch 
beschikbaar bent? 
 
 

 
 
 

Bibliotheek op school 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De bieb is inmiddels weer geopend op maandagmiddag en donderdagochtend.  
De kinderen kunnen alleen onder schooltijd boeken lenen. Na school is de bieb 
helaas nog niet open wegens de coronamaatregelen.  
 
Daarnaast zorgen wij ervoor dat de boeken 36 uur in quarantaine gaan, voordat ze 
teruggeplaatst worden in de kast.  
 
Wanneer uw kind boeken wil lenen voor thuis, moet de biebtas (die u van school 
heeft gekregen) mee worden gebracht. Zonder biebtas mogen de kinderen geen 
boeken lenen voor thuis. 
 
Mocht de biebtas kwijt zijn, dan kunt u een nieuwe biebtas bij de eigen leerkracht kopen voor €1,75. 
    
 

Gelukskoffer-nieuws uit groep 1-2A 
 
We zijn deze week begonnen met het eerste thema van de Gelukskoffer: Wat is geluk? 

 
De juf heeft een boek voorgelezen. Het heet: Geluk is... 

Het gaat over de muisjes Zoë en Luuk. Ze denken na over wat geluk is. Samen 
bedenken ze een heleboel momenten waarop ze geluk ervaren: als je een stukje kaas 
onder in je zak vindt, als je de pluizen van een paardenbloem blaast, als je door een 

dikke laag herfstbladeren schuifelt... 
Mooi dat je van kleine dingen ook heel gelukkig kunt worden! 

 
De kinderen van groep 1-2A mogen komende week iets van thuis meenemen waar ze 
heel gelukkig van worden. Ze mogen in de klas vertellen wat ze hebben meegenomen 

en waarom het hen zo gelukkig maakt. We zijn erg benieuwd wat de kinderen allemaal 
meenemen. 

 


