
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
 Agenda 

 

Ma 07-11-2022 
Start Sinterklaasjournaal 
 

Woe 09-11-2022 
Nationaal schoolontbijt 

 
Za 12-11-2022 
Sint in het land   
 

Za 12-11-2022 
14.15 uur voorleesmoment 
met ouders in de taalplusklas 
 

Di 22-11-2022 
08.30 – 09.30 uur kijkuur  
 

Do 24-11-2022 
Dansoptreden  
 

Vrij 25-11-2022 
Nieuwe nieuwsbrief  
 

Beste ouders/verzorgers,  

Na een week herfstvakantie met gelukkig mooi weer, zijn we weer fijn 

gestart.  

Net voor de vakantie was de Kinderboekenweek. Wat leuk dat zoveel ouders 

en verzorgers een kijkje kwamen nemen tijdens de opening en afsluiting. 

Vooral tijdens de afsluiting was het druk. Veel ouders en verzorgers kwamen 

de werkstukken van de kinderen bewonderen.  

Vandaag was de eerste werkdag van meester René op onze school. Hij gaat 

iedere vrijdag de gymlessen verzorgen. Sommige kinderen hebben al eerder 

kennisgemaakt met hem. Voor de herfstvakantie heeft hij namelijk een 

gymles aan de kinderen van groep 7 gegeven. Wij zij blij dat hij ons team 

komt versterken. In deze nieuwsbrief stelt hij zichzelf voor.  

Donderdag 24 november is de eerste werkdag van juf Carli na haar verlof. Ze 

heeft veel zin om weer te starten. Juf Carli gaat samen met juf Ilona lesgeven 

aan groep 1/2C. We starten dus na de kerstvakantie met een derde 

kleutergroep. Hierover vindt u ook meer informatie in deze nieuwsbrief.  

Iedere donderdag krijgen de kinderen dansles van juf Pei. Donderdag 24 

november treden alle groepen op. Wij vinden het leuk als jullie komen kijken. 

Een officiële uitnodiging volgt nog.  

Groetend,  

Jacky Klerkx 
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Lege batterijen? Lever ze in bij ons op school  
 

Goed nieuws! Vanaf nu kun jij je lege batterijen bij ons op school inleveren. Goed voor het milieu én voor onze school. Want voor elke 
kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld 

schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen. 
 

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de metalen uit deze batterijen 
kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en dakgoten! Meer weten over lege batterijen? Kijk op 

www.legebatterijen.nl. 
 

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus! Doe je met ons mee? 

 

 
 

Groep 1-2C 
 
Op 9 januari 2023, meteen na de kerstvakantie start onze derde kleutergroep. 
Groep 1-2C. Dit is de instroomgroep. 
  
De nieuwe 4 jarigen komen in deze groep bij juf Ilona op dinsdag en woensdag en juf Carli op maandag, donderdag en vrijdag. 
Met de ouders / verzorgers van de peuters die in november en december 4 jaar worden, wordt contact opgenomen door de juf.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Angelika Bongenaar IB-er Karel de Grote. 
 

    

Even voorstellen 
 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben René Kersten, 28 jaar en woonachtig in Gerwen. 
 
Na de herfstvakantie ben ik begonnen als vakdocent LO (Lichamelijke opvoeding) op basisschool 
Karel de Grote. Hierin wil ik mijn passie voor sporten en bewegen in algemene zin meenemen en 
uitdragen.  
 
Zelf speel ik al ongeveer 20 jaar voetbal, maar mijn interesses liggen veel breder als deze sport 
alleen.  
 
Uiteraard sta ik altijd open voor een praatje of gesprek, dus voel je vrij mij aan te spreken wanneer 
je me ziet! 

http://www.legebatterijen.nl/


 

  

Aankomst sinterklaas 
 
Het thema Sinterklaas staat komende weken in onze school centraal. We doen allerlei activiteiten die bij Sinterklaas passen, zoals bakken, 

knutselen, tekenen, zingen en alles wat we maar bedenken. De bovenbouw maakt thuis surprises voor elkaar. 
 

Op maandag 5 december  vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas. Meer informatie volgt nog. 
 

De uitzendingen van het Sinterklaasjournaal beginnen op maandag 7 november. Het programma is dan dagelijks, tot 5 december te zien 
op NPO Zapp (NPO 3) om 18.00 uur. 

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 12 november. 
 

Groetjes, namens het team van bs Karel de Grote, 
De Sintcommissie 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws uit de Bibliotheek!  
 
Beste allemaal, 
 
Dit jaar gaan we weer starten met het voorleeskwartiertje. Dit jaar zal het er anders uitzien dan de afgelopen jaren. Normaal gesproken 
komen de leraren voorlezen uit een zelfgekozen boekje en mogen de kinderen komen luisteren. Maar om het leuker, uitdagender en 
grappiger te maken willen wij gaan afwisselen in voorlezers. Hierbij denken wij aan leerlingen, papa’s mama’s, maar mogelijk ook een 
wijkagent een bekende wijkgenoot en een voorlees opa of oma. Dus wij zijn op zoek naar jou!  
 
In de school komt een inschrijflijst te hangen waarop u of jijzelf kunt inschrijven om er een 
spetterend moment van te maken (u of jij vindt deze lijst op het informatiebord bij de kleuters). 
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.  
 
Lieve groet, 
De biebwerkgroep 
 
 
 

Controle hoofdluis 
 

 
 
 
 
 
Op woensdag 2 november is de controle geweest. 
 
Drie moeders hebben geholpen in de klassen met controleren. Heel erg bedankt! 
 
Als er in de klas een kind met hoofdluis is krijgen de ouders / verzorgers van die klas hierover 
een brief. De ouders van het kind met hoofdluis worden door de juf of meester gebeld.  
 
Heeft u hierover nog vragen dan kunt u terecht bij juf Luca. 
 
 
 
 

 



 

  

VVE thuis 
 
Beste ouders / verzorgers voor de kleuters van groep 2, 
 
Woensdagochtend is de thema-opening geweest: Hier woon ik. 
Wij gaan nu werken in het boekje Huis. 
Er zijn 8 kinderen die mee doen met VVE Thuis. 
 
Het eerste werkboekje Herfst hebben alle kleuters uit leerjaar 2 mee naar huis gekregen. Om dit uit te proberen.  
 
Wilt U ook dat uw kind mee doet met het boekje Huis neem dat contact op met juf Angelika. 
 
We gaan het boekje Huis op z’n kop bekijken. De kinderen in het boek gaan verstoppertje spelen. 
We praten over de plaat: elk dier een huisje.  
 
Veel praatplezier. 
 
Groeten van juf Angelika. 
 

   
 

Nationaal schoolontbijt 
 

Woensdag 9 november 2022 aanstaande is het nationaal schoolontbijt. 
Wij doen ook mee met alle groepen! 

We ontbijten om half 9 samen op school en uw zoon en/of dochter hoeft daarom niet te ontbijten thuis. 
We hopen er een hele gezellige en gezonde ochtend van te maken. 

Stel dat uw kind 'bijzonderheden/allergieën' heeft, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind. 
 

Voor meer informatie kijk op: www.schoolontbijt.nl/ouders/ 
 

Groeten, 
 

De gezonde leefstijl commissie. 
 

http://www.schoolontbijt.nl/ouders/


 

  

Nieuwsbrief maand oktober, van de Pedagogische ondersteuning van Lumens 
 
WAAROM VOORLEZEN? 
Voorlezen is heel belangrijk voor de taalverwerving en ontwikkeling van kinderen. Ze leren hierbij namelijk veel 
nieuwe woorden en leren deze taal begrijpen door deze te koppelen aan een context. Daarnaast ontwikkelen 
kinderen tijdens het voorlezen fantasie, luistervaardigheden en helpt het hen om zich te leren concentreren. 
 
INTERACTIEF VOORLEZEN 
Door alleen een boek voor te lezen, bereik je deze doelen nog niet. Je wilt namelijk dat het kind actief betrokken is en misschien zelfs 
meedoet. Dit kan al op zeer jonge leeftijd. Door middel van interactief voorlezen betrek je kinderen meer. Kinderen krijgen zelf een rol in 
de activiteit en worden gemotiveerd om actief mee te doen. Hierdoor gaat de taal een veel grotere rol spelen bij het kind zelf. Daarnaast 
kun je met activiteiten meer aansluiten op de behoeften en voorkeuren van het kind. Niet ieder kind kan bijvoorbeeld een heel boek lang 
stil zitten, maar dat hoeft hierbij ook helemaal niet. 
 
STAPPENPLAN INTERACTIEF VOORLEZEN 
Laat bij iedere voorleesactiviteit de stappen van interactief voorlezen terugkomen. Dit geeft je kind structuur en maakt het proces 
voorspelbaar. De stappen van interactief voorlezen zijn: 

1. Introduceer het verhaal. Bekijk met z’n allen de kaft en de illustraties van het boek. Laat vervolgens je kind voorspellen waar het 
verhaal over gaat. Vraag bijvoorbeeld over wie het verhaal gaat, waar het verhaal zich afspeelt of wat er gebeurt in het verhaal.  

2. Lees het verhaal voor. Stel tussendoor vragen over het verhaal en leg begrippen uit. 
3. Bespreek het verhaal na afloop. Vraag je kind of hun voorspelling klopte en laat ze vertellen over hoe het verhaal begon, wat het 

probleem was, welke oplossing er was voor het probleem en hoe het verhaal afliep. 
 
Is je kind creatief? Maak samen een tekening of knutselwerkje na het lezen van het boek.  
Houdt je kind van zingen? Zoek dan een liedje op (op YouTube bijvoorbeeld). 
In veel liedjes rijmen woorden, waardoor het voor kinderen makkelijker is om deze woorden te onthouden. 
 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht.  
Je kunt me ook bellen of mailen.  
 
Tot ziens,  
 
Mia van der Heijden  
    
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 
tel: 06-51058857 
 

 
 

mailto:m.vd.heijden@lumenswerkt.nl


NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

November 2022  

 
 
 

 

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

 DIGITALE GELETTERDHEID 

 
Hoezo mediawijs?! 

Ben je op zoek naar betrouwbare 
informatie over leuk, slim en veilig gebruik 
maken van (sociale) media? Dan kun je 
als ouder samen met je kind gebruik 
maken van de pagina hoezomediawijs.nl  
Je vindt hier informatie, video’s, een 
mediawoordenboek en een quiz. 

 

 
 
 
 TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

Hackshield in de bieb: ga de strijd aan 

met nepnieuws 

Spelenderwijs digitaal weerbaar worden, 

dat is de bedoeling van het interactieve 

spel HackShield in de bieb: Een nieuwe 

AR-game voor kinderen in de leeftijd van 

8 t/m 12 jaar. Via een spannend spel 

leren kinderen de gevaren van internet en 

ontwikkelen ze vaardigheden waarmee ze 

deze gevaren tegen kunnen gaan. Samen 

met hoofdpersoon Lux leren de spelers 

desinformatie herkennen en omgaan met 

nepnieuws. De spelers worden opgeleid 

tot Cyber Agents die zichzelf en hun 

omgeving kunnen beschermen tegen 

online gevaar. Gratis, maar aanmelden 

via deze link noodzakelijk.  

 

 

 

Like & Cancel  

De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 

11 november 2022) heeft als thema 

'Like en cancel', en gaat over het 

stimuleren van sociaal gedrag online. 

Om kinderen wegwijs te maken in de 

online wereld is het vooral belangrijk 

het gesprek met ze aan te blijven gaan. 

Maar hoe begin je zo’n gesprek? Om 

jullie, als ouders, op weg te helpen 

hebben we met Mediasmarties diverse 

mediatips bij elkaar gezocht voor 

kinderen van 8 tot 12 jaar. De verhalen 

(online en offline) zijn stuk voor stuk 

een aanrader om te lezen, kijken, 

luisteren of te spelen én een mooie 

aanleiding voor een gesprek. 

 

http://www.hoezomediawijs.nl/
https://eindhoven.op-shop.nl/9337/hackshield-in-de-bieb-ga-de-strijd-aan-tegen-nepnieuws/05-11-2022
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/dam/web/mediatips-voor-thuis-like-en-cancel-9-12-jaar-1.pdf

