20 november 2020

Directiebabbels
We gaan vrolijk verder!

Agenda

Op maandag 2 november zijn alle kinderen, meesters en juffen op Karel de Grote na
twee weken herfstvakantie weer met goede moed en veel plezier begonnen aan een
drukke, maar leuke periode op school. Wat fijn om al die blije gezichtjes weer te zien!

Di 24-11-2020

In de herfstvakantie werd duidelijk dat we weer enkele nieuwe mensen in de school
mogen verwelkomen. Zo zal juf Astrid van de Wiel vanaf vandaag de plaats innemen
van juf Laura. Juf Laura gaat fulltime op basisschool Beppino Sarto werken. Wij wensen
haar veel succes met deze nieuwe uitdaging! Juf Astrid zal de rest van het schooljaar
op de vrijdagen in groep 1/2A zijn.
Daarnaast verwelkomen wij ook een nieuwe meester. Meester Guy van der Klein zal
op de dinsdagen en woensdagen in groep 6 staan. Samen met meester Michiel zal hij
ervoor zorgen dat de kinderen in groep 6 een fantastisch jaar zullen hebben. Juf Astrid
en meester Guy zullen zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
Met de komst van meester Guy gaat meester Ruben weer fulltime uit de groep en zich
bezighouden met zijn taak als waarnemend directeur op school. Juf Silvi heeft namelijk
sinds 5 november een nieuwe uitdaging als interim directeur op basisschool de
Wereldwijzer in Eindhoven. Gelukkig hoeven we juf Silvi niet helemaal te missen, want
juf Silvi zal nog zeker één dagdeel per week aanwezig zijn op Karel de Grote.
Tenslotte verwelkomen wij na de herfstvakantie ook weer vrijwilligers van Samen
Thuis In Taal (STIT). Wij zijn deze vrijwilligers dankbaar voor de geweldige begeleiding
die zij onze kinderen op school bieden.
Ondanks de (nog steeds) vreemde periode waar we allemaal mee te maken hebben
werken de meesters en juffen heel hard om ook deze feestelijke periode tot een groot
succes te maken. Daarbij hebben we te maken met enkele zaken die wat anders zullen
gaan:
- Ouder/kindgesprekken: deze week zijn de ouder/kindgesprekken gevoerd per
WhatsApp videobellen. Onze leerkrachten zijn tegenwoordig bereikbaar op hun
nieuwe werktelefoon om de prettige communicatie met u spoedig te laten verlopen.
- GLOW: wat een geweldig werk is er door iedereen geleverd! Samen met de
Ontdekfabriek werden echte lampjes gemaakt. Het ziet er prachtig uit. Heeft u het
filmpje van GLOW al op onze website, Facebookpagina of YouTube kanaal al gezien?
- Sinterklaas: uiteraard wordt Sinterklaas op school gevierd en maken we er een
prachtig feest van. Of de Sint met Pieten daadwerkelijk zal komen, dat blijft nog een
verrassing! De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 maken weer een surprise voor elkaar!
- Kerst: de kerstmusical zal dit jaar niet doorgaan. Wij hopen dit spektakel volgend
schooljaar weer voor u te kunnen verzorgen. Dit jaar zullen de kinderen wel kerstdiner
op school hebben. Daarover ontvangt u op later moment nog meer informatie.
Blijf uiteraard onze website en app in de gaten houden voor alle nieuwtjes en foto’s!
Namens alle meesters en juffen van basisschool Karel de Grote,
Meester Ruben

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.

Even voorstellen…
Ik ben Romy Jegerings ben 17 jaar in januari 18. Ik kom elke donderdag juf Carli ondersteunen in groep 3b.
Verder volg ik de opleiding Onderwijsassistent op het Summa College.

Gevonden voorwerpen
Van wie zijn deze gevonden voorwerpen?
Ligt er iets tussen wat van uw kind is?
Dan kan uw kind dat ophalen bij meester André.

Boeken inleveren
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de week van 7 december gaat er in de bieb een sanering plaatsvinden. De kapotte
en oude boeken worden gewisseld met nieuwe boeken. Op deze manier hebben de
kinderen weer de beschikking over een uitgebreide, nieuwe collectie boeken!
Dit betekent dat alle geleende boeken op maandag 30 november en donderdag 3
december ingeleverd moeten worden. In die week kunnen de kinderen géén boeken
lenen, maar alleen inleveren.
De bieb is weer op maandag 14 december geopend en de kinderen kunnen dan weer
boeken lenen.
Let u erop dat uw kind alle geleende boeken op 30 november of 3 december
inlevert.

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Ik ben Guy van der Klein en 10 jaar leerkracht bij SKPO. Dit schooljaar zal je mij op dinsdag en woensdag in groep 6
vinden. Ik ben ooit begonnen op basisschool De Boog en heb de afgelopen jaren op basisschool De Schakel gewerkt.
Op deze scholen heb ik voornamelijk in de bovenbouw lesgegeven. Naast het normale lesgeven vind ik het leuk om
met techniek, ICT en sport bezig te zijn.

Sinterklaas
Het thema Sinterklaas staat komende weken in onze school centraal. Vanwege Corona zal het Sinterklaasfeest er op Karel de Grote
anders uit gaan zien. In elk geval doen we 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 4 december vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas. Of Sinterklaas naar school komt weten we dus nog niet. Wel
hebben we al gehoord dat Sinterklaas computerpieten mee neemt uit Spanje.
Er kunnen dit jaar vanwege de huidige coronamaatregelen die wij treffen als school géén foto’s gemaakt worden met Sinterklaas.
Groetjes, namens het team van bs Karel de Grote,
De Sintcommissie

VVE thuis
Herfstfeest.
Juf Angelika en de vrijwilligster Rita praten met de kinderen die meedoen aan het project over de
kenmerken van de herfst.
Belangrijke woorden zijn: herfst – najaar – weer – wolk – lucht – grond – bos – boom – tak – blad – kastanje
– bolster – eikel – beukennootje – paddenstoel – pompoen – spin – egel – eekhoorn – uil en vos.
De praatplaat ‘herfstfeest’ hebben we besproken en thuis mogen de kinderen er een puzzel van maken.
Versje 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.
Veel praatplezier thuis. Groeten van Juf Angelika.

Brengen van uw kind(eren)
De winter komt er weer aan. Dit betekent ook dat het steeds kouder wordt. Vanwege de huidige coronamaatregelen
en richtlijnen waar wij ons op school aan houden, verwelkomen wij helaas nog geen ouders in de school. Dit betekent
dat alle meesters en juffen de kinderen vanaf 08.20 uur op het schoolplein op zullen halen en wanneer de bel gaat mee
naar binnen nemen. Het valt ons op dat sommige kinderen al heel erg vroeg op het plein staan wachten op hun
meester of juf. Soms zelfs al minuten voordat de meesters en juffen naar buiten komen. Wanneer het heel koud is
buiten is dit natuurlijk geen fijne situatie.
Daarom het vriendelijke verzoek uw kind(eren) pas vanaf 08.20 uur en uiterlijk vóór 08.30 uur op school te laten
arriveren.

GLOW 2020
"Connecting the dots"
Tóch nog een GLOW 2020! Wat ontzettend gaaf dat wij daar aan mee mochten doen.
Had jij de lichtjes gezien toen je door de wijk ging wandelen?
Nog een leuk filmpje van GLOW kijk op onze website: https://bskareldegrote.nl/nieuws/glow-2020.

Gelukskoffer
We zijn gestart met thema 2 van de Gelukskoffer. Het nieuwe thema is ‘positief denken’.
Voor aanvang thema positief denken hebben enkele leerlingen uit groep 7 prachtige posters verspreid in de school.

Ouder-kindgesprekken screenshots
Deze week zijn de OK-gesprekken gevoerd in de school. Voor de eerste keer via videobellen met WhatsApp. Het waren fijne gesprekken!

Engels in groep 1/2B
Today we baked a cake. We have all done this in English. SUPER KNAP!
Ik ben erg trots op de kinderen van onze groep. En hij smaakte nog lekker ook nog. MMMMMMM.

Nieuwe functie van de app
Wisten jullie dat de app een nieuwe functie heeft? Je kunt er voor kiezen om de app weer te geven volgens een tijdlijn. Je hebt hier een
melding van gekregen. Op deze manier komen alle push- en nieuwsberichten onder elkaar te staan. De laatste bovenaan. Zo mis je niks!
Berichten van de meester of juf van uw kind vindt u nog steeds onder het kopje ‘mijn kind’.
Hieronder kunt u zien hoe u de functie aan kunt zetten. Vindt u de nieuwe functie niet fijn? Door stap 1, 2 en 3 uit te voeren, kunt u hem
ook weer uitzetten.

Even voorstellen…
Hallo allemaal!
Ik ben juf Astrid en vanaf deze week op de vrijdagen te vinden in groep 1/2A.
Op dinsdag werk ik op een andere school en daarnaast werk ik ook in het bedrijf van mijn man.
Samen met hem en onze 3 kinderen woon ik in Eindhoven.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om lekkere dingen te bakken in de keuken, te lezen en dagjes uit te gaan met
mijn gezin.
Wil je verder nog iets weten? Loop gerust eens binnen!

Groep 1/2B aan de slag met de gelukskoffer
Vorige week is het nieuwe thema van de Gelukskoffer gestart 'positief denken'. In groep 1/2B hebben wij het over de roze en zwarte
bril. We kunnen al heel goed vertellen wat we voelen als we een roze bril op hebben: dan zijn we blij, voelen we ons fijn en lachen we
veel. Een zwarte bril is minder leuk. Dan ben je boos, of verdrietig. We oefenen in de kring ook hoe we dan moeten kijken. Super leuk!

Samen Thuis in Taal
Na de herfstvakantie zijn we weer met de ondersteuning van Samen Thuis In Taal begonnen.
In de ochtend wordt gewerkt met kinderen uit groep 1, 2 en 3.
In kleine groepjes of apart wordt extra geoefend met de woorden van het thema ‘feest in de bakkerij’ of ‘de herfst’.
Voor de kinderen uit groep 3 wordt extra geoefend met lezen en de woorden van Veilig Leren Lezen.
Det, Liesbeth, Rita en José: fijn dat jullie er weer zijn!
Juf Angelika , Rita en Janneke (mediacoach) coördineren deze activiteiten.

