
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Tot ziens! Agenda 

 

In de week van ma 29-
11-2021 
Telefonisch ouder-
kindgsprekken 
 

Do 2-12-2021 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 

Vrij 3-12-2021 
Sinterklaas op school 
 

Vrij 17-12-2021 
Nieuwe nieuwsbrief 
 

Vrij 23-12-2021 
12.00 uur kerstvakantie 
 
 
 

 

Mijn laatste directiebabbel aan u voordat ik met zwangerschapsverlof ga. Dat 

voelt toch een beetje raar, omdat ik een ontzettend leuke tijd ga afsluiten. 

Vandaag is namelijk mijn laatste dag op basisschool Karel de Grote en daarmee 

neem ik dus helaas afscheid van de school. 

Ik heb een hele fijne tijd gehad op basisschool Karel de Grote en kijk er met 

veel plezier op terug. 

Ik wil het team, de ouders en de kinderen nogmaals bedanken voor deze 

leerzame tijd. 

Groetjes,  

Juf Marijke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   26 november 2021 



  

Sinterklaas op school 
 

Volgende week vrijdag 3 december is het zover…. we vieren dan Sinterklaas op school, we gaan er een prachtig feest van maken. 
 

Gezien de oplopende besmettingen zijn we helaas genoodzaakt om dit jaar het feest iets anders te vieren. De gezondheid van de Sint is 
natuurlijk erg belangrijk en daarom is het van belang dat we voldoende afstand houden van de Sint. Dit jaar brengt de Sint een kort 

bezoek aan de school en ontvangen wij de Sint buiten op het schoolplein. Het blijft natuurlijk altijd spannend of hij met zijn pieten zal 
komen. 

 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 maken weer een surprise voor elkaar! 

 

   
 

Verbreden pad 
  

De gemeente gaat het pad van het veld naar het schoolplein verbreden (zie foto’s). 
Ze gaan kijken of ze aan allebei de kanten een rijtje tegels neerleggen of alleen aan één kant. Dit hangt af van de boomwortels. 

Er is nog geen indicatie van wanneer dit gaat gebeuren. 
   

  
    

Overblijfouder gezocht! 
 

Helaas lopen de besmettingen op. Wij hebben het advies gekregen om komende tijd geen ouders en/of verzorgers in de school te 
ontvangen, dus helaas ook geen overblijfouders. 

 
Maar wij zoeken, zodra het weer mag, een ouder die in groep 1-2B op vrijdag om de week zou willen helpen bij het overblijven. Er 

staat een vergoeding tegenover van €2,50 per keer. Wie helpt ons? 
Opgeven kan via mail of persoonlijk bij Ilona (i.reijntjens@skpo.nl) of Carli (c.verstappen@skpo.nl) 
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Zing je mee met het Korenproject? 
 
Dit schooljaar gaan een aantal Eindhovense koren en basisscholen samenwerken om zoveel mogelijk Eindhovense kinderen samen aan 
het zingen te krijgen. 
Het goede nieuws is dat er, als er voldoende leerlingen van de Karel de Grote school willen meezingen, ook een project zal worden 
georganiseerd op jullie school! 
Nu zingen we natuurlijk al tijdens de muzieklessen op school, maar tijdens dit project kunnen kinderen die graag zingen ook buiten 
schooltijd samen zingen. 
 
Hoe werkt het? 
In samenwerking met de dirigent van een koor uit de buurt zal er in het voorjaar een project worden gedraaid, waarin de kinderen van 
school samen met een lokaal koor een spetterend optreden voorbereiden. Om hier goed voor te oefenen krijgen de kinderen die hieraan 
deelnemen extra zanglessen en wordt er enkele weken buiten schooltijd geoefend. 
 
Voor wie is het bedoeld? 
Het project wordt georganiseerd voor klassen uit de middenbouw en bovenbouw.  
Dus zit je in groep 4 t/m 8, heb je zin in zingen en heb je tijd voor een muzikaal project in het voorjaar bij jou op school, geef je dan op 
voor het Korenproject! 
Wil je meer weten over het ontstaan van het project, kijk dan even op: https://cke.nl/cke-start-met-korenproject/ . 
 

 

123-zing 
 
Zoals jullie misschien wel weten, werken wij op school met 123-zing als muziekmethode. 
Momenteel krijgen we elke week muziekles van juf Joke en ook zij gebruikt deze methode.  
Bent u nieuwsgierig wat uw kind hier allemaal leert, log dan in op 123-zing.  
Uw kind heeft onlangs een brief meegekregen met inloggegevens. Is deze niet goed aangekomen, stuur dan 
een mail naar juf Carli ( c.verstappen@skpo.nl ) en dan wordt het nogmaals toegezonden. 
Veel muziekplezier! 
 

Sport en beweegprogramma  
 

De bovenbouw speelt samen met meester Bart van het sport en beweegprogramma een spel. 
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Samen Thuis In Taal 
 
Beste ouders van groep Korein, groep 1, 2 en 3. 
 
In de klas wordt nog even gewerkt aan het thema eten. We leren weer allerlei woorden. 
De vrijwilligsters werken ook met het thema eten. We lezen voor uit het boek eten met Nijntje. 
Vandaag mag Nijntje helpen in de moestuin.  
Ze plant wortelzaadjes. 
En geeft de zaadjes water. 
De zaadjes worden plantjes. 
En de plantjes worden worteltjes. 
Nijntje neemt een mand vol worteltjes mee. 
Wat eten ze vanavond? 
Eten jullie ook wel eens wortelsaté? Kijk maar eens naar het recept. 
Op de foto staat een vrijwilligster die mee doet aan Samen Thuis in Taal. 
Waar komt het eten in mijn buik bij elkaar? 
 
Groeten van juf Angelika en de leerkrachten van groep 1, 2 en 3. 
 

     
 

Meester Berry 
 

Hoera! Op 21 november is meester Berry voor de tweede keer vader geworden van zoontje Bram. Bram weegt 3620 gram en maakt het 
goed. We feliciteren meester Berry met dit prachtige nieuws en wensen hem en zijn gezin veel geluk met de kleine Bram. 

 
Komende weken staat juf Petra op maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 7. Meester Berry is er de komende weken alleen op woensdag 

en vrijdag. 
 

 
 



 

  

VVE THUIS 
 
Beste ouders,  
voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 )  
 
We hebben de praatplaat over het herfstfeest besproken. 
We leren woorden zoals dier, eekhoorn, egel, spin, uil, vos, kampvuur, lampion, slinger, muziek maken, paddenstoel, bolster en kastanje. 
We hebben een versje geleerd. 
 
Herfst in het bos: 
Plof daar valt een eikeltje, op het zachte mos. 
Honderdduizend blaadjes, dwarrelen door het bos. 
Honderdduizend paddenstoelen groeien in het mos. 
Kinderen dat betekent het is herfst in het bos. 
 
We hebben de praatplaat “Storm” besproken. 
Jullie krijgen er eentje mee naar huis.  
Kijk maar eens wat er gaat gebeuren. 
Het gaat heel hard waaien…… 
 
Veel praatplezier. 
Juf Angelika en juf Karen. 
 

    
 

 

Groepen 3 en 4 naar het kasteel van Sinterklaas 
 

De groepen 3 en 4 zijn afgelopen donderdag naar het kasteel van Sinterklaas in Helmond geweest. Ze hebben verschillende kamers 
mogen zien als; de zolderkamer van de pieten, de pakjeskamer en de kamer van de Sint. Het was een geslaagd uitje! 

 

  



 

Groep 8 op bezoek bij het Montessori college. 
 
Groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het Montessori college. We hebben minilessen gevolgd. Dit vonden leerlingen uit groep 8 
ervan: 
 
Het was heel leuk en gezellig. De lessen waren interessant. De wc's waren minder maar verder was alles goed.  
 
Montessori vond ik echt leuk. De docenten zijn ook heel lief, ze geven echt leuke lessen. De school is ook heel mooi! Ik denk dat ik toch 
naar het Montessori ga, want het is prachtig daar.  
 
Groetjes leerlingen uit groep 8 
 

  
 

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! 
 

 
 

    


