17 december 2021

Directiebabbels

Agenda

Fijne feestdagen!
Vorige week ben ik gestart met mijn werkzaamheden voor Karel de Grote en heb ik
kennis gemaakt met de leerlingen en met het team. Ik ben heel hartelijk ontvangen
door iedereen en wordt goed op weg geholpen om de school in korte tijd te leren
kennen. In de komende periode ben ik het eerste aanspreekpunt voor teamleden en
zal ik alle lopende zaken oppakken.
Als u een vraag heeft aan mij, dan hoor ik dat graag. Ik ben wekelijks op school op
maandag, woensdag en vrijdag en daarnaast goed bereikbaar via de mail
p.vink@skpo.nl

Vrij 25-12-2021
1e Kerstdag

Vrij 26-12-2021
2e Kerstdag

Vrij 31-12-2021
Oudjaar

Vrij 01-01-2022
Groetjes,
Pascha

Nieuwjaarsdag

Vrij 10-10-2022
Vakantie voorbij, weer naar
school.
Nieuwjaarstoost in de klas.

Sluiting scholen
Beste ouders en/of verzorgers,
Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen gaan de scholen en de BSO’s; vanwege de “Coronacrisis”, vanaf maandag dicht. Zo
ook basisschool Karel de Grote. In deze brief informeren we u over de maatregelen op onze school.
Vrijdag 17 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie, we sluiten deze dag feestelijk af in de groepen met een kerstlunch
en een kleine viering.
Vanaf maandag 20 december is onze school dicht, we verzorgen geen online onderwijs. De kinderen krijgen een kerstboekje mee met
werkjes om thuis te doen. We willen u verzoeken om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Voor de ouders met “vitale
beroepen” bij wie het niet lukt om opvang te regelen, organiseren wij opvang op school vanaf maandag 20 december. U kunt inzien
om welke beroepen het gaat op: https://www.rijksoverheid.nl Het spreekt voor zich dat enkel kinderen worden opgevangen wanneer
zij geen ziekteverschijnselen hebben. U begrijpt dat wij niet van alle ouders weten wie in bovenstaande categorie valt. Mocht u een
“vitaal beroep” uitoefenen en géén opvang hebben voor uw kind, dan willen wij u vragen om een bericht te sturen naar Bisera
Pennings (b.pennings@skpo.nl) met als onderwerp “vitaal beroep”. In dit bericht graag de volgende gegevens: naam ouder, naam
kind(eren), groep(en) van kind(eren), beroep, dagen dat u opvang nodig heeft. Dit betreft opvang onder schooltijd. Volgende week is
dat:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 uur en 14.45 uur
• woensdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur
• vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur
De kinderen die we opvangen krijgen op school geen onderwijs.
Ook de BSO van Korein zal vanaf dinsdag 21 december noodopvang organiseren voor de kinderen van ouders in de vitale beroepen. Op
maandag verzorgen zij nog alle reguliere opvang. Als u daarover meer informatie wilt hebben, neem dan contact op met Korein.
We willen u vragen om de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden om verdere besmettingen te voorkomen.
Na de kerstvakantie hopen we op 10 januari weer te kunnen starten. We willen u vragen om het nieuws goed te blijven volgen en
mochten er bijzonderheden zijn dat laten we u dat weten via de mail.
We hopen jullie allemaal weer gezond te zien in 2022!
Met vriendelijke groet,
Team basisschool Karel de Grote

Juf Nasibe
Hoera! Op 5 december is juf Nasibe voor de eerste keer mama geworden van zoontje Kayra!
We feliciteren juf Nasibe met dit prachtige nieuws en wensen haar en haar man veel geluk met de kleine Kayra.

Sinterklaas
Vrijdag 3 december bracht sinterklaas een bezoek aan onze school.
Helaas kon hij niet naar binnen, maar hebben we de sint en zijn pieten ontvangen buiten op het plein.
De pieten waren de zakken met cadeaus kwijt, maar gelukkig werden ze nog gevonden.
De groepen 5 t/m 8 hebben voor elkaar surprises gemaakt. Deze zagen er allemaal prachtig uit!

Voorlezen bij de kleuters

Op woensdagochtend 15 december hebben ook juf Angelika en Pascha voorgelezen bij
de kleuters. Juf Angelika heeft voorgelezen uit het boek Kerstmis bij de dieren.
In het bos loopt een vreemd dier. Het grote hert weet het antwoord. Het is een
kerstrendier. De dieren in het bos gaan de boom versieren met eten. Noten, bessen en
kastanjes komen in de boom.
Dan komt de kerstman met zijn rendieren. Hij komt met de slee. Hij brengt cadeautjes
en snoep. Het kleine kerstrendier mag mee in de slee. Hij gaat met de kerstman mee.
Jullie konden er goed over vertellen.
Goed gedaan!

Toverland
Wil je mee naar toverland?
Lees hieronder hoe je je moet aanmelden.
Let op: de aanmelding sluit vandaag.

VVE thuis
Beste ouders,
voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 ):
Het nieuwe boekje gaat over het thema feest.
Belangrijke woorden zijn: het feest, de verjaardag, de jarige, het pakje, het cadeautje,
de verrassing, hoera, jarig en feliciteren.
We hebben de praatplaat FEEST besproken.
Je ziet verschillende feesten:
- Het Sinterklaasfeest
- Het kerstfeest
- De verjaardag
- De optocht
Je kunt thuis over de plaat praten. Er is zoveel op te zien.
Het opdrachtblad “Cadeautjes” is nieuw voor de kinderen. Je kunt de kleuren en de vormen benoemen.
B.v. wijs aan een rood pakje met een strik in een cirkel
B.v. wijs aan een rood pakje met een strik in een vierkant.
Veel praatplezier thuis en een hele fijne vakantie toegewenst.
Groeten van juf Angelika.

Juf Hanneke nieuwe baan
Beste ouders,
Per 1 januari 2022 heb ik een nieuwe baan op een andere basisschool.
Ik heb met heel veel plezier gewerkt met de kinderen van groep 3 en 1-2.
Bij deze wens ik u allemaal een gezond 2022 en fijne feestdagen toe.
Veel groetjes van Hanneke Benders.

Pad verbreed
De gemeente heeft het pad verbreedt, wij zijn er heel erg blij mee!

Kerstlunch
Alle groepen hebben vanmiddag een gezellig kerstlunch gehouden. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi 2022!

NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH
Janneke Bogaerts
December 2021

LEESPLEZIER

DIGITALE GELETTERHEID
Junior Einstein

Ik zoek…een boek
Heb je soms geen idee welk boek je wil
gaan lezen met je kind? Of ben je op
zoek naar een boek over een bepaald
onderwerp? Kijk dan eens op onze
startpagina’s voor de jeugd. Hier vind
je bijvoorbeeld een overzicht van onze
nieuwste kinderboeken, boeken over
onderwerpen als vriendschap,
sprookjes of avontuur, maar ook tips
voor e-books, luisterboeken of
werkstukken en spreekbeurten.
Voor 0-6 jaar kun je terecht op deze
pagina.
Voor 6-12 jaar kun je terecht op deze
pagina.

Wist je dat je met je
bibliotheekabonnement gratis gebruik
kunt maken van Junior Einstein? Op deze
site kun je online oefenen voor allerlei
vakken van de basisschool, zoals
topografie, spelling en tafels. Als je klikt
op een vak kun je daarna je groep kiezen.
Kijk in deze handleiding hoe je hier
gebruik van kunt maken.

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK

Workshop Radio-DJ & podcast maken
Heb jij altijd al willen weten hoe je een
Radio-dj wordt en wat een
radiopresentator allemaal doet? In deze
workshop leer je dat je stem en allerlei
dagelijkse voorwerpen echte
instrumenten zijn. Je leert wat een
podcast is; dat ze heel erg leuk zijn om
naar te luisteren, maar vooral hoe vet het
is om ze zelf te maken.
Maandag 27 december. Meer informatie
en tickets via deze link.

