
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Mededelingen Agenda 

 

Zo 10-10-2021 
Marathon Eindhoven 
 

Ma 11-10-2021 
Groep 8 naar Kamp Vught 
Groep 5 naar het 
Prehistorisch Dorp 
 

Do 21-10-2021 
Groep 7 naar de Bevrijdende 
Vleugels  
 

Vrij 22-10-2021 
Groep 6 naar het DAF 
museum  
14.45 uur start herfstvakantie 
 

 

Schooltijden 
De zomertijd is bijna voorbij en de wintertijd gaat weer bijna in. Het wordt 
buiten kouder/donkerder en dan wordt uit je bed stappen steeds moeilijker.  
Daarom willen wij graag het volgende nog een keer met jullie delen.  
Vanaf 08.15 uur is de poort open. 
Om 08.20 uur staat de leerkracht buiten op het schoolplein om de kinderen te 
verzamelen. 
Om 08.25 uur gaat de leerkracht samen met de kinderen naar binnen. 
Om 08.30 uur sluiten wij de poort en begint de leerkracht met de les. 
Zorg dus dat je op tijd bent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COVID-19 
In de e-mail op 22 september die u heeft ontvangen heeft u kunnen lezen dat 
wij de versoepelingen in kleine stapjes doorvoeren. In de week voor de 
herfstvakantie bekijken we opnieuw naar de huidige 
richtlijnen/versoepelingen. U ontvangt dan wederom een bericht. 

 
Marathon Eindhoven 
Maar liefst 33 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 nemen aanstaande zondag 
deel aan de Marathon in Eindhoven. Wij wensen alle deelnemers heel veel 
succes!   
 
 

 

 

 

 

Namens alle meesters en juffen van basisschool Karel de Grote, 

Juf Marijke                                                     

 

 

   8 oktober 2021 



  

Even voorstellen… 
 
Hey! Ik ben Robin, 19 jaar en eerstejaars student PABO aan de Fontys Eindhoven en ik loop dit schooljaar 

op dinsdag stage op basisschool Karel De Grote. 
Ik woon al sinds begin vorig jaar in Eindhoven maar ik ben geboren en getogen in Terneuzen, Zeeland. 

In mijn vrije tijd speel ik bij de studenten handbal vereniging Oktopus, kijk ik naar voetbal, spreek ik af met 
vrienden en luister ik graag muziek. 

Ik heb erg veel zin in dit leerzame schooljaar en als je mij iets wilt vragen of vertellen, neem gerust contact 
met me op. 

  
 

    

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar   
 
 
 

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen 
verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze 

enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een 
uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt! 

 
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 

 
 

 
 
    

Samen Thuis In Taal 
 
Beste ouders van groep Korein, groep 1, 2 en 3. 
 
Samen Thuis in Taal is een taalproject voor ouders en kinderen van 2 tot 8 jaar.  
Vrijwilligers lezen samen met uw kind. 
Ze doen ook taalspelletjes die passen bij het thema waar in de klas aan gewerkt wordt. 
De vrijwilligers mogen nu weer de school in en starten maandag 11 oktober. 
Op maandag t/m donderdag komen er elke dag twee vrijwilligsters. 
Zij beginnen om 9.00 uur bij de peuters. We werken met een vast rooster. 
Om half tien tot half 11 werken ze met kinderen van groep 1, 2 of 3. 

 
De leerkrachten kiezen de kinderen uit die hier aan mee 
kunnen doen. 
Dit gaat in overleg met de ouders. 
De ouders krijgen hierover dan een brief. U kunt thuis ook 
gaan lezen met uw kind en de woorden van het thema uit 
de klas oefenen. Nu is thema beroepen aan de beurt.  
In die brief geven de ouders dan toestemming dat hun 
kind hier aan mee mag doen. 
Op de foto staan de vrijwilligsters die mee doen aan 
Samen Thuis in Taal. 
 
Groeten van juf Angelika en de leerkrachten van groep 1, 
2 en 3. 
 
 
 

 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant


 

  

Kinderboekenweek / Kinderconfetti 
 

Op woensdag 6 oktober hebben we met alle kinderen van onze school de Kinderboekenweek/ kinderconfetti geopend. Het thema was 
“Worden wat je wil” en gaat over verschillende beroepen, dus daarom konden de kinderen groeps-overstijgend een activiteit uitvoeren 
rondom een beroep. In de klas zal er de komende dagen veel worden voorgelezen passend bij dit thema. De Kinderboekenweek duurt 

nog tot en met zondag 17 oktober. 
 

 
 

Ook (voor)leeskriebels gekregen? Op www.bibliotheekeindhoven.nl staan diverse activiteiten waar u samen met uw kind aan deel kunt 
nemen, of waar u uiteraard boeken kunt lenen rondom dit thema. Voor dit laatste kan uw kind ook in de schoolbieb terecht op 

maandagmiddag of donderdag (mét biebtas). Heeft uw kind geen biebtas meer? Dan kunt u deze voor €1,75 kopen bij de leerkracht  van 
uw kind. 

 

 

Marathon Eindhoven 
 
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021 vindt de 37e editie van de Marathon Eindhoven weer plaats.  
Een aantal kinderen uit de groepen 5-6-7-8, juf Angelika, meester Bart, meester Berry en juf Kim doen mee aan de City Run van 5 km.  
 
De City Run 5 km start zondag 10 oktober om 09.45 uur. 
Juf Marijke, juf Suzanne en juf Hanneke zijn er om de kinderen en de juffen en de meester die meelopen aan te moedigen.  
Wilt u ze ook aan komen moedigen, dan bent u van harte welkom! U kunt ons herkennen aan hesje van Karel de Grote en het 
onderstaande spandoek.  
 
Wij wensen de deelnemers veel plezier  
& succes! 

http://www.bibliotheekeindhoven.nl/


 

  

VVE Thuis voor groep 2 
 
Beste ouders, 
 
Op school zijn we al begonnen met VVE thuis. 
De kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen. 
U kunt uw kind opgeven voor VVE thuis. 
Dan krijgen de kleuters een werkboekje mee naar huis. 
De kinderen leren veel woorden. 
U kunt allerlei opdrachten met uw kind samen doen. 
Juf Karen werkt al met een paar kinderen aan het thema jij en ik. 
De kinderen leren woorden zoals: mens, kind, meisje, jongen, vriend, vriendin, mama, papa, moeder, vader, naam, pen, fotolijst en foto. 
De kinderen praten over houdingen. Ze leren woorden zoals: schouder, zij, rug, buik, been, knie, voet, arm en hand.  
Deze week hebben ze over de familie gepraat.  
De kinderen leren woorden zoals: familie, gezin, baby, kind, kleuter, feest, bezoek en woonkamer. 
 
Veel praatplezier, groeten van juf Angelika en juf Karen. 
 

  
 

Fitcoins in groep 6,7 en 8 
 

Dit schooljaar doen groep 6, 7 en 8 mee aan het project FITCOINS. 
 
Alle leerlingen uit deze groepen hebben een horloge gekregen wat registreert hoe veel zij bewegen. 
 
Op dit moment loopt de onderzoeksfase; dat betekent dat we in de afgelopen weken het horloge hebben gedragen om een 
0-meting te doen. Dit doen we om inzicht te krijgen in hoe veel de leerlingen uit de wijk Gestel bewegen.  
Na de herfstvakantie kunnen de leerlingen kleine ‘prijzen’ verdienen wanneer zij meer gaan bewegen.  
 
We weten nog niet precies wat de ‘prijzen’ zijn, dit is nog een verrassing….. 
 
Mochten er ‘problemen’ zijn met de horloges, dan is het goed om te weten dat er elke maandag na schooltijd (14:45u) 
mogelijkheid tot vragen stellen bij de studenten.  
 
Zij zullen jullie verder helpen met al jullie vragen. Dit gebeurt in de aula van onze school. 
 
Groetjes,  
 
Meester Berry 
 
 



 

  

Trakteren  
 

Een traktatie is een extraatje bij het vieren van een feestelijk moment, zoals een verjaardag. Voor jonge kinderen is een traktatie al snel 
een hele maaltijd. Daarom is het belangrijk dat de traktatie niet te groot is en niet te veel calorieën bevat! 

Wij vinden op school dat een verjaardag of een feest een bijzonder moment is dat niet dagelijks voorkomt en dat het dus mogelijk moet 
zijn om aan de kinderen een traktatie te geven. 

 
We hebben afspraken voor het trakteren gemaakt. 

Wij gaan er vanuit dat u zich ook aan deze afspraken houdt. Indien dit niet het geval is, zijn we genoodzaakt de traktatie mee terug te 
geven naar huis! 

De afspraak is als volgt: Uw kind mag één ding trakteren. De leerkracht krijgt hetzelfde als de kinderen. 
De kinderen van groep 1 tot en met 4 mogen langs de leerkrachten en directie die geen groep hebben, zodat zij de jarige ook kunnen 

feliciteren. 

 
Tip 1: Overleg met de leerkracht dan weet u zeker dat het goed is. 

Tip 2: Kies een zo gezond mogelijke traktatie. Er zijn tegenwoordig te veel jonge kinderen die te zwaar zijn. Deze kinderen kunnen op 
latere leeftijd hiervan veel nadelige gevolgen ondervinden. 

Tip 3: Zorg ervoor dat de traktatie hygiënisch en zorgvuldig bewaard wordt. (www.voedingscentrum.nl) 
Tip 4: Het is altijd leuk om er iets feestelijks van te maken. 

Met weinig moeite kan dat al. Bij het voedingscentrum kunt u terecht voor leuke tips (www.voedingscentrum.nl) en bij www.partykids.nl 
Tip 5: Een traktatie hoeft niet altijd snoep of iets te eten te zijn. 
Een (ingepakt) klein speelgoedje is ook een feestelijke traktatie. 

 
WEL trakteren: 

Fruit (altijd goed) 
Rozijntjes 

Eén snoepje 
Plakje cake 

Eén mini candybar 
Waterijsje 

Klein zakje chips of popcorn 
Één speelgoedje. 

 
NIET trakteren: 

Lolly’s 
Zak snoep 

Grote candybar-repen 
Andere soorten ijs dan waterijs 

Grote zak chips of popcorn 
Snoep én speelgoed. 

 
 
 
 
 
 

 



NIEUWS VAN JULLIE 
MEDIACOACH  

 
Janneke Bogaerts 

Oktober 2021 

 

 

 

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
App van de maand 

Toca Life: World 

 
Een Toca- app waarin jij je eigen wereld 
én elk verhaal kunt maken: alle Toca Life-
apps (City, Vacation, Office, Hospital en 
meer) samengebracht op één plek en 
verbonden in één gigantische 
fantasiewereld. 
 
Let op: bevat in-app aankopen, dus 
scherm je betaalgegevens altijd goed af 
met een wachtwoord!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 2021:  

Worden wat je wil 

Beroepen als astronaut, dokter of 

kok… kinderen spelen vaak na wat ze 

willen worden. Of ze worden 

geïnspireerd door hun idolen of helden: 

een bekende zangeres, voetballer of 

YouTuber. Kinderboeken zijn een 

onuitputtelijke bron om over beroepen 

na te denken of te fantaseren.  

Leen in de bibliotheek eens een boek 

over beroepen en praat er samen over. 

Wat lijkt je leuk aan dit beroep? Hoe 

zou je dag eruit zien, als je dit beroep 

had?  

Kijk hier voor het aanbod.  

Samen lezen is niet alleen heel 

gezellig, maar bevordert ook je 

woordenschat- en taalontwikkeling.   

 

 TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

Leuke activiteiten voor kinderen 

Kom je tijdens de Kinderboekenweek 

dromen over jouw beroep van de 

toekomst? Vragen stellen aan mensen 

met allerlei beroepen? Genieten van een 

muzikale voorstelling van het boek ‘Ziza 

wil geen ninja zijn’? Of een Biebgame 

spelen? Tijdens de Kinderboekenweek is 

er van alles te beleven in de bibliotheek. 

Klik hier om het volledige programma te 

bekijken kaartjes te reserveren (ook voor 

kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoeken.bibliotheekeindhoven.nl/?q=beroepen&dim=schema%3Agenre(Kinderboek)
https://eindhoven.op-shop.nl/?tags%5B%5D=88&search=

