
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Mededelingen Agenda 

 

Ma 8-11-2021 
GLOW 
Start Sinterklaasjournaal  
 

Za 13-11-2021 
Aankomst Sinterklaas in 
Nederland  
 

Do 18-11-2021 
Start schoolfruit 
 

Do 25-11-2021 
Groepen 3 en 4 op bezoek bij 
het Kasteel van Sinterklaas in 
Helmond 
 

Vrij 26-11-2021 
Nieuwe NB 
 

Do 2-12-2021 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 

Vrij 3-12-2021 
Sinterklaas op school 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe collega’s 
Afgelopen week heeft u een e-mail van mij ontvangen hoe wij komende tijd de afwezigheid 
van leerkrachten opvangen. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe collega’s zich aan u voor. 
Wij heten Pascha, Petra en Merve nogmaals van harte welkom op basisschool Karel de 
Grote. Heel erg fijn dat zij komende tijd werkzaam zijn op basisschool Karel de Grote.  

 
Verlof 
Juf Nasibe heeft dinsdag 9 november haar laatste dag en dan gaat ze met 
zwangerschapsverlof. In december verwachten zij en haar man hun eerste kindje. Wij 
wensen haar een hele fijne, bijzondere tijd toe.  
Juf Marijke heeft vrijdag 26 november haar laatste dag en dan gaat ze met 
zwangerschapsverlof. Vanaf 29 november is Pascha Vink waarnemend directeur op Karel de 
Grote.  

 
COVID-19 
Op dinsdag 2 november 2021 was er weer een persconferentie. Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge waren op televisie. Ze vertelden over hoe het nu gaat met het coronavirus. 
Steeds meer mensen zijn besmet. Er liggen ook steeds meer mensen in het 
ziekenhuis. Daarom zijn er nieuwe maatregelen nodig. Houd u in ieder geval aan de 
basisregels. 
 
Basisregels 
Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al geprikt bent. 
Bent u positief getest? En hebt u dus corona?  
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.  

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger. 

• Geef andere mensen geen hand. 

• Was vaak en goed uw handen. 

• Hoest en nies in uw elleboog. 

• Zorg voor frisse lucht in huis. 
 
Voorlopig houden wij ons nog aan de huidige maatregelen die wij als school hanteren en 
zorgen wij dat we ons aan de basisregels houden.  Wij willen graag de kans op besmettingen 
beperken. In de school merken wij ook dat leerkrachten zich steeds vaker moeten laten 
testen en daardoor vaker afwezig kunnen zijn. Het is helaas moeilijk om aan vervanging te 
komen, daarom zijn we momenteel als team met elkaar in gesprek hoe we hier voor de 
komende periode mee om moeten gaan.  U ontvangt volgende week meer informatie over 
de huidige maatregelen in de school en hoe wij omgaan met afwezigheid van leerkrachten.  
 

 
 

 

   5 november 2021 



 

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 vrijdag 3 december  vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas. Meer informatie volgt nog. 
 

De uitzendingen van het Sinterklaasjournaal beginnen op maandag 8 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 13 november. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

Even voorstellen… 
 

Ik ben Pascha Vink, 49 jaar oud, ik woon in Best. 
 
Ik werk al zo’n 13 jaar in het onderwijs en heb daarin verschillende functies vervuld van leerkracht en 
gedragsspecialist tot directeur. Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam bij de SKPO als directeur van 
basisschool De Schelp. Hiervoor werkte ik als directeur van een basisschool in Tiel. 
 
Vanaf het zwangerschapsverlof van jullie directeur Marijke ben ik waarnemend directeur op Karel de 
Grote. In de komende periode zal ik kennismaken met het team en me op de hoogte laten brengen van 
de belangrijkste zaken en de plannen waaraan in de komende periode gewerkt gaat worden. 
 

Tijdens de interim periode richt ik me samen met het team op de ontwikkelingen die al in gang gezet zijn op de school van uw kind. Ik 
zal u hier met regelmaat van op de hoogte houden. 
 
Als u al vragen aan mij hebt stuur dan gerust een mail naar p.vink@skpo.nl. 
    

Sport en beweegprogramma in de middagpauze 
 

Op elke maandag, dinsdag en donderdag komt Bart tot aan de zomervakantie in de middagpauze een sport/beweegprogramma 
aanbieden. 

Bart is van SCI (sport- en Cultuurimpuls  https://www.sportencultuurimpuls.eu/ ). 
 

Hier kunnen alle kinderen aan deelnemen. 
Het doel is om zoveel mogelijk enthousiasme te creëren voor sport en spel tijdens de pauze. 

 
Er zal een wekelijks programma opgezet worden. Het doel hiervan is om kinderen meer zelf te laten spelen en de mogelijkheden te 

laten inzien van het spelen met elkaar op het speelplein. 
Een direct beoogd gevolg is dat er (nog) beter met elkaar omgegaan wordt op het schoolplein. 

 
 
 
 

   

 

mailto:p.vink@skpo.nl
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GLOW 
 
Het is bijna zo ver! De kinderen hebben hard gewerkt aan een bloemlantaarn en/of bloemcollage voor lichtfestival GLOW. Op 
maandagavond 8 november lopen zoveel mogelijk kinderen tijdens GLOW de omtrek van de Nederlandse voetafdruk mét de eigen 
Bloemlantaarn. Dit filmpje legt uit waarom. LOPEN JULLIE MEE? 
 
Loop mee met GLOW! 
Kom maandag 8 november met je lantaarn naar het Ketelhuisplein op Strijp S. Er zullen op het plein duidelijk herkenbare mensen van 
GLOW staan om jullie de weg te wijzen naar je startpunt.  
Ouders mogen gewoon meelopen maar vragen we 1 meter afstand van de kinderen te houden i.v.m. het filmen door KLOKHUIS. Zij 
willen de voetafdruk in beeld brengen voor hun programma. 
 
Je loopt de omtrek van de huidige voetafdruk tot je een duidelijk sein krijgt. Dan sta je stil en houd je je lantaarn omhoog. Klokhuis 
filmt jullie nu van heel hoog in de lucht met een drone! 
 
Bij het volgende sein loopt iedereen weer naar het Ketelhuisplein terwijl Klokhuis blijft filmen. Daar loop je door een veld vol bloemen! 
Zo groot als de voetafdruk zou moeten zijn.  Aan deze lichtprojectie hebben verschillende groepen 7-8 en brugklas VO meegewerkt! 
 
Na het derde sein is het afgelopen en kun je ook de andere lichtkunstwerken van GLOW gaan bekijken. Of mooie foto’s maken op het 
plein. Misschien word jij nog wel geïnterviewd! 
Meld je nu aan en ontvang meer informatie via jijmaaktglow.nl/loop-mee  
 
Wanneer? Maandag 8 november 
Verzamelen:  18.45 – 19.00 uur 
Startsein:  19.10 uur 
Einde:   19.30 uur 
Locatie: Ketelhuisplein Eindhoven, Strijp-S 
 
Upload een foto van je eigen lantaarn en vraag familie en vrienden mee te doen! 
 
Op de site Jijmaaktglow.nl kun je een foto van je bloemlantaarn uploaden. Dan kan iedereen hem bewonderen!  
De door groepen 7-8 en brugklas gemaakte bloemcollages worden daar ook tentoongesteld. 
Het filmpje op die site legt uit waarom we dit doen en hoe je familie en vrienden ook een lantaarn kunnen maken. Het zou toch 
supertof zijn als er tijdens GLOW overal in Nederland en zelfs daar buiten bloemlantaarns voor de ramen staan?!  

 
 

Even voorstellen… 
 
Beste ouder(s) van groep 8, 
 
Graag wil ik me aan u voorstellen. 
 
Ik ben Merve, 30 jaar. Samen met mijn man en twee kinderen (4 en 2 jaar oud) woon ik in Eindhoven. 
Vanaf 2013 werk ik als leerkracht binnen de SKPO. Ik ben werkzaam geweest in verschillende groepen. 
Tegenwoordig ben ik werkzaam als invalster in de vervangerspool. 
De komende tijd mag ik de vervanging doen in groep 8. Ik kijk hier erg naar uit! 
 
Als u vragen heeft kunt u mij altijd mailen of bellen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Merve Nazli 
(m.nazli@skpo.nl) 

    

https://youtu.be/p7hxcfENmX0
https://jijmaaktglow.nl/loop-mee/
https://jijmaaktglow.nl/
https://youtu.be/p7hxcfENmX0
mailto:m.nazli@skpo.nl


 

  

Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Petra Hegge en ik woon samen met mijn man in Eindhoven. Na 18 jaar gewerkt te hebben op 
basisschool Rapenland ben ik vanaf dit schooljaar gaan werken in de vervangerspool van de SKPO.  
 
Ondertussen heb ik al kennisgemaakt met de kinderen uit groep 7, waarin ik les ga geven op het moment dat 
meester Berry voor de tweede keer vader is geworden. Ik heb er heel veel zin in. 
 
In mijn vrije tijd ben ik veel in de keuken te vinden om lekker te koken en bakken voor mijn man, familie en 
vrienden. Ook gaan wij graag met onze caravan op pad in binnen- en buitenland. 
 
Email: p.hegge-smits@skpo.nl 
 

 

Bezoek Pre- Historisch dorp groep 5 
 
Op maandag 11 oktober gingen wij met groep 5 naar het Pre-Historisch dorp in Eindhoven.  
 
Dit deden we om extra inzicht te krijgen in de levenswijzen van de eerste mensen op aarde. Wat deden de eerste jagers en verzamelaars 
nou eigenlijk? We leerden hoe je vuur kon maken met vuurstenen zoals de eerste mens op aarde deed.  
Ook leerden we hoe je van graan deeg kon maken en hier later brood van kon maken, zoals de eerste boeren op aarde dat deden. Er 
waren veel dingen te zien en te beleven, zo mochten alle kinderen met pijl en boog schieten en konden zij hun eigen geld slaan.  
 
De kinderen hebben er van genoten en via deze weg willen wij de mama van Veronica nogmaals extra bedanken voor haar hulp! 
 
Een kleine impressie van ons bezoek: 
 
 

 
 



 

 

Trakteren 
 
Graag wil ik u nog een keer herinneren aan ons protocol wat betreft het trakteren op school.  

 
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). 
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:                                                                 NIET trakteren: 
                                        Fruit (altijd goed)                                                              Lolly’s 
                                        Rozijntjes                                                                            Zak snoep 
                                        Eén snoepje                                                                       Grote candybar-repen 
                                        Plakje cake                                                                         Andere soorten ijs dan waterijs 
                                        Eén mini candybar                                                            Grote zak chips of popcorn 
                                        Waterijsje                                                                           Snoep én speelgoed 
                                        Klein zakje chips of popcorn 
                                        Één speelgoedje. 

 

Samen Thuis In Taal 
 
Beste ouders van groep Korein, groep 1, 2 en 3. 
 
De vrijwilligers zijn begonnen met het voorlezen. 
 
In de klas wordt nu gewerkt aan het thema eten. We leren allerlei woorden zoals, groente, fruit, drinken, bestek en een drinkbeker. 
De vrijwilligers werken ook met het thema eten. We praten over alle dingen die in het boekje Smakelijk eten staan. 
Ook hebben we een grote grondpuzzel. Zo leren we veel over groenten en fruit. 
We kijken in het boekje eten met Fien en Milo. Ze gaan samen buiten eten. In de tuin staat een tafel. Die moet nog gedekt worden. Ze 
gaan er een gezellige gedekte tafel van maken. 
 
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. 
 
Op de foto’s staan vrijwilligs die mee doen aan Samen Thuis in Taal. 
 
Groeten van juf Angelika en de leerkrachten van groep 1, 2 en 3. 
 

    

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/


  

VVE Thuis 
 
 Beste ouders van groep 2, 
 
Het thema voor VVE Thuis is herfst. 
Deze week praten we over woorden die horen bij de herfst: najaar, weer, wolk, grond, plas ( water ), gras, boom, mos, struik, tak, blad, 
kastanje, bolster, eikel, beukennoot, noot, dennenappel en paddenstoel. 
 
De kinderen krijgen een werkblad mee naar huis over de herfst. 
Je kunt praten over de dingen die je op de plaat ziet. 
Je kunt buiten die dingen gaan zoeken. 
Je kunt herfstspullen verzamelen. 
Je kunt bladeren op een blad plakken. 
 
Volgende week vertellen we het verhaal van de spinnentaart. Katinka en Boris zitten in de zandbak en bakken taartjes. Mama lust wel een 
spinnentaart zegt ze. 
 
Veel praatplezier, groeten van juf Angelika en juf Karen. 
 

  
    

Thema-opening kleuters ‘eten en drinken’ 
 

Deze week zijn we weer begonnen met een nieuw thema: eten en drinken. 
Dinsdag hebben we het thema geopend met een lekker ontbijt samen met de peuters 

van Korein. De kinderen hebben zelf brood gesmeerd en heerlijk gesmuld van de 
boterhammen, de komkommer, paprika en olijven. 

 
Wij zijn voor dit thema nog op zoek naar (oude, kleine) pannen en eventueel andere 
kookspullen die we in de klas mogen gebruiken. Heeft u nog iets voor ons liggen wat 

thuis niet meer gebruikt wordt? 

 

Inzamelen lege batterijen 
 
 
 
Sinds een aantal jaren doet onze school mee aan het inzamelproject van Stibat. Er staat een inzamelmeubel 
van Stibat op onze school waarin leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers hun lege batterijen kunnen 
inleveren. Zo zorgen we samen voor een beter milieu en spaart de school met de ingeleverde batterijen een 
mooi geldbedrag bij elkaar. 
 
Doet u ook mee a.u.b.? Dan kunnen we samen sparen voor o.a. (voor)leesboeken en spellen voor de 
kinderen. Alvast bedankt voor het inleveren van de lege batterijen! 



 

 
Beste ouders, 

Van 18 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis twee porties groente 

en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, 

groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te 

eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU-Schoolfruit op Karel de Grote  

De twee vaste groente- en fruitdagen op Karel de Grote worden: 

DONDERDAG en VRIJDAG 

Wij ontvangen de levering van leverancier Gebroeders van Aarle 

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 

kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief 

voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 

aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief 

van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. 

Het programma wordt ondersteund door het 

Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de 

ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

 

 

Team EU-Schoolfruit 

www.euschoolfruit.nl 

euschoolfruit@wur.nl   

0317- 485966 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:euschoolfruit@wur.nl

