
 
 
 

 

 

  

  

Directiebabbels 
Terug van weg geweest…. Agenda 

 

Vrij 16-10-2020  
14.45 uur start herfstvakantie 
 

Ma 02-11-2020  
Herfstvakantie voorbij. Iedereen 
weer om 08.25 uur op school. 
 

Do 05-11-2020 
Groep 7 naar de Bevrijdende 
Vleugels 
Groep 8 naar Kamp Vught 
 

Do 12-11-2020  
Start Schoolfruitproject. 
Verderop in deze Nieuwsbrief 
vindt u meer informatie 
hierover. 
 

Ma 16-11-2020 t/m vrij 
20-11-2020 
Digitale oudergesprekken  
 

Vrij 20-11-2020 
Nieuwe nieuwsbrief 
 

Di 24-11-2020  
Studiedag voor het team, vrij 
voor alle kinderen 
 

Vr 04-12-2020  
Sinterklaas op school 
 

Vrij 11-12-2020 
Nieuwe nieuwsbrief  
 

Wo 16-12-2020  
Kerst op school in de vooravond 
voor alle kinderen 
 

Vr 18-12-2020 
12 uur start kerstvakantie. 
 

   16 oktober 2020 

Wat was het jammer dat ik de start van het schooljaar niet mee 

mocht maken. Vanuit het ziekenhuisbed en mijn huiskamer zag ik 

het allemaal voorbij komen: de opening van het schoolplein met de 

wethouder, de mooie hartjes die daarbij aan de kinderen werden 

gegeven, de kinderen die speelden óp het nieuwe plein, de 

inspecteur die de school digitaal bezocht en de opening van de 

Kinderboekenweek met prachtig verklede leerkrachten! 

En wat was ik blij dat ik terug was op school! Alle kinderen in hun 

nieuwe klas bij een nieuwe juf of meester én het leek wel of ze 

allemaal gegroeid waren. Verder wil ik alle kinderen, ouders en 

leerkrachten bedanken voor alle lieve appjes, kaartjes en zelfs 

bloemen en cadeautjes. Niet nodig, maar wel heeel lief!! 

Ook juf Ilona ‘groeide’, of liever gezegd: haar buik groeide en op     

12 oktober hoorden we dat er een prachtig klein meisje geboren is: 

Robyn. In deze Nieuwsbrief lees u er meer over! 

Wel is het Corona-virus nog steeds actief, zoals u vast allemaal 

weet. Wanneer iemand besmet is op school, zorgen we er altijd 

voor dat we alle richtlijnen van het RIVM goed volgen en met de 

GGD nemen we contact op om samen te kijken of we de juiste 

stappen hebben gezet.  

Bij de persconferentie van afgelopen week hoorden we dat er voor 

de basisscholen niet zo veel gaat veranderen. De scholen blijven 

gewoon open en we zijn daar op de Karel de Grote blij mee! 

Of het personeel op de basisscholen mondkapjes gaat dragen? Daar 

wordt nog druk over gediscussieerd bij het RIVM. Mocht het nodig 

zijn, zullen we ons ook aan die maatregelen gaan houden. 

Voorlopig is het eerst herfstvakantie. Wij wensen iedereen fijne 

weken toe en zien jullie terug op maandag 2 november! 

Namens team Karel de Grote, Silvi Habets, directeur.  

 



 

  

Traktatiebeleid vanaf de herfstvakantie 
 
Zoals u weet volgen we voortdurend de richtlijnen van het RIVM, waar het gaat om Corona. In een eerder protocol lazen wij het advies 
zélf traktaties bij verjaardagen te verzorgen. Dit advies is niet meer van kracht, maar het lijkt ons wel verstandig om traktaties zoveel 
mogelijk verpakt op school te brengen. 
 
Dat betekent dat kinderen vanaf de herfstvakantie zélf weer mogen trakteren, wanneer ze jarig zijn. Om u op weg te helpen geven we 
hierbij enkele mogelijke traktaties. Daarbij zijn de uitgangspunten: 

- Slechts één kleine traktatie per kind, ook voor de leerkracht graag dezelfde traktatie 
- Liefst zo gezond mogelijk 
- Voorverpakt i.v.m de (Corona-)hygiëne 
- Het kind moet de traktatie zelf kunnen dragen 

 
Hierbij geven we enkele suggesties: 

- Mandarijntjes 
- Rozijntjes (in doosjes) 
- Klein zakje chips of popcorn 
- Speelgoedje 
- Biscuitjes (rol) 
- Worteltjes (in zak) 
- Ontbijtkoek (verpakt) 
- Sultanakoek (verpakt) 

 
Graag vooraf even overleggen met de leerkracht om teleurstellingen te voorkomen!! 
 
Namens het team, 
Silvi Habets. 
    

Werktelefoons voor de leerkrachten 
 
Tegenwoordig vindt het contact met ouders veelal per telefoon plaats, omdat ouders niet in de school komen. 
Het leek ons een goed idee om daarom de leerkrachten van werktelefoons te voorzien. Daarbij is het mogelijk om bijvoorbeeld via 
Whatsapp te (beeld)bellen, tenminste als uw telefoon dat ook toelaat. 
 
We hebben alle leerkrachten van een werktelefoon voorzien. In principe zijn de leerkrachten bereikbaar op de telefoon tussen 15.00 
uur en 17.00 uur op schooldagen en op woensdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur voor korte mededelingen. Heeft u meer tijd nodig, 
dan kunt u het best een afspraak maken! 
Natuurlijk kan het zijn dat de leerkracht in een vergadering zit, u kunt dan een Whatsapp-bericht achterlaten, waar de leerkracht dan 
later op kan reageren. Intern begeleiders (Angelika en Bisera) en directieleden (Ruben en Silvi) kunt u ook op werkdagen rechtstreeks 
bellen, wanneer zij ambulant zijn. 
 
U vindt het telefoonnummer van de leerkracht(en) van uw kind(eren) in een aparte brief, die u na de herfstvakantie ontvangt. 
 
Let op: We vragen u om de afwezigheidsmeldingen van kinderen in de ochtend op dezelfde manier te blijven doen als voorheen, dus 
via de schoolapp of via een telefoontje naar de conciërge. 
 
We hopen op deze manier onze prettige omgang met u voort te kunnen zetten! 
 
Namens het team, 
Silvi Habets. 

    

“CONNECTING THE DOTS”  
 
GLOW is jarig en viert haar 15e verjaardag. Maar ook Eindhoven viert haar 100e verjaardag. Nu zal er geen 
GLOW plaatsvinden zoals andere jaren, maar… GLOW laat zich zeker zien in november.   
 
Houd je ogen goed open in het weekend van 14 november! Vergeet zeker niet om dan een rondje rond de 
school te lopen. 



  

VVE thuis  
 
Juf Angelika en de vrijwilligster Rita hebben met de kinderen voor VVE Thuis in de kring woorden geleerd die horen bij het onderwerp  
Toverdrank. 
We hebben getoverd en toverdrank gemaakt. Daarvoor hadden we allerlei toverspreuken. En een toverstok, een kan, een glas, een 
lepel, zeep, water en de woorden: hokus pokus pilatus pas! 
 
Het werd heel spannend. De heks wilde alle meesters op school omtoveren in konijnen. Gelukkig wist Rita de stoute heks te 
veranderen in een lieve heks. 
 
Het was heel spannend. We waren even boos op de heks en het was ook wel eng.  
 
Voor de heks werd ook een heksenmantel gemaakt. De heks kan nog van alles toveren. 
 
Gelukkig komt de ridder de prinses redden. De prinses is vastgebonden aan een boom. De draak wil haar zo vasthouden. Maar de 
slimme ridder bindt de draak aan de boom vast en redt de prinses. 
 
Na de herfstvakantie beginnen we met het thema de herfst. 
Ja mag in de vakantie bladeren, eikels, kastanjes en beukennootjes verzamelen. Na de vakantie mag je die aan juf Angelika geven, dan 
woont onze prinses in een echt herfstbos. 
 

     
    

Splitsen in groep 3 
 

In groep 3 zijn we bezig met splitsen. Bijvoorbeeld het getal 3 kun je splitsen in 2 en 1. 
Wanneer de kinderen de splitsingen uit het hoofd kennen, verdienen ze een diploma! 

 

 
 
 
 
 



 

  

Umut en juf Angelika lezen voor… 
 

Umut en juf Angelika lezen juf Silvi hetzelfde boek voor, samen.  

Alleen doet de één dat in het Nederlands en de ander in het Turks! Knap gedaan! Allebei      !! 
 

 
 

Hoera, Robyn is geboren!!! 
 
Heeeel goed nieuws kregen we deze week!!. Mama (juf) Ilona,  
broertje Daan en papa Mark mochten de kleine 
 

Robyn 
 
verwelkomen. Robyn is 45 centimeter lang, weegt 2705 gram en is op maandag 12 oktober om 
18.05 uur geboren. Alles gaat goed met de kleine Robyn en haar mama, papa en broertje. 
 
We feliciteren juf Ilona van harte en wensen haar  
heel veel geluk met de prachtige baby! 
 
Vindt u het leuk om de juf met een kaartje te feliciteren, dan mag u dat aan ons geven, wij zorgen er dan voor dat het bij juf Ilona komt!! 
 

Even voorstellen… 
 

Hoi Hoi, 
 
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Jorrit en ben 15 jaar. Dit jaar zal ik stage lopen in groep 4 bij juffrouw 
Nasibe.  
 
Ik ben 1e jaar student op Summa college zorg en welzijn op de opleiding onderwijsassistent.  
Ik begin met alleen op de donderdag stage te lopen maar vanaf 8 februari kom ik op donderdag en vrijdagen 
juffrouw Nasibe ondersteunen. 
 
Na deze opleiding wil ik zelf ook graag doorstromen naar de pabo omdat ik heel graag zelf ook les wil geven. 
 
Groetjes Jorrit 

 
 
 

 



 

  

Meester André 65 en verwend met een mooie slinger!! 
 

  
 

Kinderboekenweek  
 

Op woensdag 30 september vond de opening van de Kinderboekenweek plaats. Vanwege de corona-maatregelen dit jaar niet in de hal, 
maar buiten op het schoolplein. Dit jaar is het thema “En toen…”, waarbij we het hadden over vroeger. Alle meesters en juffen kwamen 
verkleed als een figuur van vroeger. We hebben met de hele school het dansje gedaan van “Kinderen voor kinderen” en daarna was het 

tijd om naar de klas te gaan. Hier werd digitaal de opening van de Kinderboekenweek bijgewoond.  
Dit vond in Nederland overal tegelijkertijd plaats. 

 

  
 

Thema afsluiting kleuters  
 
Gelukkig is Prinses Silvi gered! Ridder Ruben heeft alle hindernissen zonder slag of stoot gehaald om zo Prinses Silvi te kunnen bevrijden. 

Het parcours is ook succesvol afgelegd door alle kleuters. 
We kunnen trots zijn op onze ridders van Kasteel Karel de Grote. 

 

   
 
 



  

Onderhoud schoolplein 
 
Elke vrijdag mag een groepje kinderen samen het nieuwe schoolplein onderhouden. Denk aan de stoep schoonvegen, onkruid wieden,  

blad harken, etc. In het voorjaar komen daar nog de moestuinbakken bij. Op deze manier zijn we op Karel de Grote samen 
verantwoordelijk, leren we duurzaam om te gaan met ons nieuwe schoolplein en dragen we zorg voor onze omgeving. 

 
 

  

 

 
 



Meester Ruben videobelt met koningin Máxima!! 
 

Op maandag 5 Oktober 2020 was het de dag van de meesters en juffen. Onze meester ging een half uur videobellen met koningin 
Máxima via Zoom. De meester vond het best spannend om met koningin Máxima te praten. Meester Ruben vond het een eer om met 

koningin Máxima te praten. Meester ging praten over het onderwijs en over het verband met het coronavirus. Hij had tijdens het 
videobellen ook koning Willem Alexander gezien, dat vond hij heel cool! Meester stond ook in veel kranten en kwam op tv. Wij zijn 

trots op meester en wij waren wel benieuwd het wel echt is dat Meester met Koningin Maxima was aan het praten. Kijk maar naar de 
foto! Dan geloof je het.  

 
Groetjes Bisha & Aisha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Groep 5&6 naar het Boerenbondsmuseum  
 
Naar het Boerenbondsmuseum met groep 5 en groep 6  
Op donderdag 8 Oktober 2020 gingen we naar het Boerenbondsmuseum met de bus in Gemert met groep 5 en groep 6. We leerden 
allerlei dingen over 1920 en hoe het toen was om op school te zijn en ik leerde dat de scholen katholieken scholen waren. En hoe je 
klompen maakt en dat was allemaal heel interessant. Je leerde ook hoe je ijzer maakt in de smederij. We gingen ook naar de 
mandenmaker het werd het een beetje saai maar toen gingen we naar de smederij daar heb ik al veel over verteld dus ik hou het kort 
dus toen gingen we naar Smederij daar keken we hoe je een veertje van ijzer maakt. Toen hebben we nog veel gezien en toen we weer 
met de bus naar school gingen kreeg ik een beetje hoofdpijn maar het was super leuk!!  
 
Groetjes Van Gabriel Tutu.  
 
 
Een leuk reisje! 
Donderdag 8 Oktober.  
 
We gingen met groep 5&6 naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. We gingen met de bus.  
We mochten zelf maatjes maken het was leuk in de bus. Toen waren we aangekomen en zagen we het was een dorp we gingen terug 
In de tijd, 1920. Er was een school, klein huis , een smederij en een klompenmaker.  
We vonden het leuk er was van alles soms dachten we dat wisten we nog niet en we hopen nog een keer te gaan.  
 
Groetjes van Naely & Meiguy 
 
 
Het Boerenbondsmuseum  
Op donderdag 8 oktober 2020 gingen groep 5 en groep 6 van Karel de Grote naar het boerenbondsmuseum met de bus. De meester 
van groep 5 meester Emile en de meester van groep 6 meester Michiel ging ook mee. Het boerenbondsmuseum is in Gemert. Bij het 
museum leerde je over de verleden tijd in 1920. Er werden groepjes gemaakt van 4 kinderen.  
Je leerde hoe gereedschap je maakte bij de smederij en wat je op school leerde en hoe je klompen maakte. Er waren verschilden 
klompen. En je leerde hoe je manden maakt en je moest eerst takken kopen. En toen moest je de takken 2 weken in het water laten en 
toen kon je iets maken van de takken en er was een klein boerderijtje er waren konijnen. Er waren ook hamsters, ezels, kippen, 
kalkoenen en veel meer en er was een klein speeltuintje. En we vonden het leuk dus ik zou er ook naar toe gaan als ik jou was alvast 
veel plezier als je er naar toe gaat. Doei!!  
 
Groetjes Keely en Romeisa  



 

Het leuke reisje naar het Boerenbondsmuseum!   
Op donderdag 8 oktober 2020 gingen we met groep 5 en 6 naar het Boerenbondsmuseum in Gemert met de bus. Toen we er waren 
gingen we groepjes maken met groep 5 en 6.  
Ze hadden ons dingen geleerd van het jaar 1920. Ze hadden ons ook geleerd hoe de kinderen vroeger naar school gingen. Ze lieten ons 
zien wat de kinderen deden in de pauze van schooltijd. We moesten 2 rijen maken van jongens en meisjes wanneer we bij de deur 
stonden van school. Ze leerden ons hoe je klompen moest maken. En we hadden verschillende manden gezien en ze konden heel goed 
vlechten en we vonden het super leuk.   
 
Groetjes Gaby en Cristiano.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Digitaal inspectiebezoek Karel de Grote 
 

Op dinsdag 15 september heeft Karel de Grote meegedaan aan een (verplicht) 
themaonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Bij een themaonderzoek wordt de school niet officieel beoordeeld. Juf Angelika, juf Bisera en 
meester Ruben hebben namens de school gesproken met de inspecteur van onderwijs met 
als onderwerp: '(thema's) kwaliteitsverbetering & leerlingenpopulatie'. Tijdens het gesprek is 
het voornamelijk over eigenaarschap van leerlingen, internationalisering en onderwijs ten 
tijde van COVID-19 gegaan. 
 
Het werd een goed gesprek waar we als school met een zeer positief gevoel op terug kunnen 
kijken! Uit het gesprek blijkt dat het onderwijs op Karel de Grote goed op orde is en er mooie 
ontwikkelingen op zichtbaar zijn. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

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 de leverancier Vitamine &Zo. B .V. 

 

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. 

Beste ouders, 
Van 12 november t/m 16 april 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!  

 

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

