
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Start 2022 Agenda 

 

Ma 07-02-2022 
Studiedag, alle kinderen vrij. 
 

Vrij 11-02-2022 
Nieuwe nieuwsbrief. 
 

Ma 21-02-2022 
Kinderen krijgen het 1e rapport 
mee naar huis. 
 

In de week van maandag 
21-02-2022 
Rapportgesprekken. 
 

Ma 21, di 22 & do 24 -
02-2022 
Adviesgesprekken groep 8. 
 

Vrij 25-02-2022 

12.00 uur carnavalsvakantie 
 

Ma 07-03-2022 

Carnavalsvakantie voorbij, weer 
naar school 
Start juf Jacky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle groepen zijn na de vakantie goed gestart met een leuke activiteit in de 

klas, waar ze de beste wensen aan elkaar hebben overgebracht en stilstonden 
bij het nieuwe jaar. 

Als team zijn we blij dat we onze werkzaamheden weer op kunnen pakken en 
we proberen naast de dagelijkse zaken ook in onze werkgroepen aandacht te 

houden voor de langere termijn doelen van onze school. 
 

Helaas hebben we deze week in een aantal groepen te maken met positieve 
besmettingen. In de afgelopen week waren groep 7 en groep 8 in 

quarantaine. 
Gelukkig zijn de leerkrachten van de groepen niet ziek, zij hebben online 

onderwijs verzorgd zodat de kinderen toch verder kunnen met hun 
lesprogramma. 

We willen u vragen om oplettend te blijven op de gezondheid van uw kind en 
uw kind thuis te houden bij klachten die Corona gerelateerd zijn.  Wanneer er 

een positieve besmetting is in het gezin, laat het dan weten aan de 
groepsleerkracht. 
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Even voorstellen… 
 
Beste kinderen en ouders/verzorgers, 
 
Op 1 maart zal ik starten als directeur op Spilcentrum 
Karel de Grote. Ik heb er nu al zin in! 
 
Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Jacky Klerkx,  
33 jaar en woon in Eindhoven. In mijn vrije tijd sport ik  
graag. Ik houd van fitnessen, hardlopen en salsa dansen. 
 
Op dit moment werk ik drie dagen van de week op SBO De reis van Brandaan (speciaal basisonderwijs) als Intern begeleider van de 
bovenbouw en als lid van het Management Team. De andere twee dagen werk ik bij de Externe Dienst van SKPO waar ik werk met 
kinderen die moeite hebben met leren en met kinderen met gedragsvragen.  
 
In 2011 ben ik gestart als leerkracht op de Sint Paulusschool op Aruba. Ik ben mijn hart op Aruba verloren, maar na een jaar heb ik toch 
besloten om weer in Nederland te gaan wonen. Ik heb toen ook nog op basisschool de Kameleon en basisschool Atalanta in Eindhoven 
gewerkt. Ik mis Aruba wel. Als de maatregelen het toelaten ga ik graag weer een keertje op vakantie naar Aruba. 
 
Begin december mocht ik een ochtend meedraaien op Karel de Grote. Ik heb met enkele leerkrachten en kinderen gesproken. Dit was 
een leuke manier om de sfeer te proeven en Karel de Grote beter te leren kennen. Ik voelde me welkom en ik kijk er naar uit om in 
maart persoonlijk kennis te maken met jullie! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jacky Klerkx 

    

Babynieuws  
 

Een berichtje van juf Marijke: 
 

Op 02-01-2022 om 19.22 uur is onze dochter Hannah geboren. Ze woog 4040 gram en wat zijn we trots op haar! Het gaat heel goed en 
we zijn volop aan het genieten. 

 

  
 



  

Koerskaart 
 

Zoals in voorgaande jaren, komt er in februari weer een vragenlijst voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en alle ouders. 
Deze vragenlijst gaat onder andere over de tevredenheid op school. We vinden het erg fijn als u daar allemaal aan mee gaat doen 

omdat we dan een beter beeld krijgen wat u van de school vindt en wat er mogelijk nog beter kan.  
De vragenlijst wordt u via de mail toegestuurd. 

 
 

Inzameling lege batterijen 
 

Aan het einde van de Kerstvakantie heeft u misschien wat meer lege batterijen over. Denkt u dan a.u.b. nog aan het inzamelproject 
van de stichting Stibat op school? 

Hoe meer lege batterijen ingezameld worden in het inzamelmeubel in onze hal, hoe meer de school kan sparen voor diverse leuke 
artikelen zoals voorleesboeken, een springtouw e.d. Helpt u mee? 

Goed voor het milieu en de kinderen. 
 

Alvast bedankt voor jullie inbreng. 
 

 
    

Even voorstellen  
 
Lieve lezer(s), 
 
Graag stel ik me zelf even aan jullie voor. 
Mijn naam is juf Luca. Ik ben 20 jaar oud. 
Ik kom oorspronkelijk uit Hongarije maar inmiddels ben ik al 11 jaar woonachtig in Eindhoven. Hier woon ik 
samen met mijn vriend.  
In mijn vrije tijd houd ik ervan om lekker thuis bezig te kunnen zijn met o.a. puzzelen, koken en tijd door te 
brengen met familie, vrienden.  
 
Ik ben vanaf januari 2022 te vinden op deze school! Ik werk van maandag t/m vrijdag in groep 1/2 als 
onderwijsassistent. 
 
Ik vind het belangrijk dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan. Elke dag mooie, leerzame 
herinneringen naar huis meenemen en de schooldagen eindigen met een glimlach! 
 
Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met mijn nieuwe uitdaging en om jullie allemaal te mogen ontmoeten. 
 
Tot snel, 
 
Juf Luca    



 

 

Maken met magiërs 
 

De dochter van Merlijn de magiër kwam langs in groep 1/2A met haar draakje Dirk. Ze lieten ons 'magie' uit de 
middeleeuwen zien. De kinderen kenden de meeste magie al wel: een kaars, een spiegel, vuur. 

  
De week erop kwamen Geert en Sam van de ontdekfabriek langs om het met ons over 'moderne magie' te hebben. Wij 

noemen dat techniek. Ze namen een hele grote kist mee met een slot erop. 
We leerden over magneten. Binnenkort komen ze weer langs om ons nog meer te leren. 

 
 

 

 
 
 



 

  

Gevonden voorwerpen 
 
Bij meester André liggen een heleboel gevonden voorwerpen. Ziet u er iets tussen liggen wat van uw zoon of dochter is. Laat het uw zoon 

of dochter dan ophalen bij meester André.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metselen 
 

De kinderen van groep 1/2A werken aan het thema 'bouwen'. 
Daarom hebben we gemetseld met kleine steentjes, kijk maar! 

 

 

 
 



 

  

VVE Thuis 
 
Beste ouders,  
voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 ) 
 
Bij de thema opening hebben juf Ilona en juf Albertineke laten zien dat een huis bouwen een hele 
klus is.  
Voor VVE thuis hebben de kleuters een werkboekje meegekregen over het thema “HUIS”.  
Op de praatplaat “Kabouterhuis” is van alles te zien. De voordeur, de woonkamer, de slaapkamer, de keuken, de badkamer, de zolder, de 
hal, de vloerbedekking en nog veel meer. 
Het is druk in het kabouterhuis. 

- Welke kabouter hangt de lamp op? 
- Welke kabouter schildert? 
- Welke kabouter metselt een muur? 

 
We hebben ook een versje voorgelezen: 
Wonen in een auto 
Konijntjes wonen in een hol 
En kikkers in een sloot 
Een ridder in een groot kasteel. 
Een zeeman in een boot 
Maar wonen in een auto 
Is het handigste idee 
Want als je ergens heen wilt gaan 
Dan neem je gauw je huisje mee 
Een huisje met een stuurtje 
En met een gaspedaal 
En nu maar hopen  
dat ik gauw mijn rijbewijs haal! 
 
We kijken samen in het boek Huis op z’n kop 
In een groot huis spelen zes kinderen verstoppertje. 
Een jongen is ‘m. 
Hij loopt van de ene kamer naar de andere kamer op zoek naar zijn vriendjes. 
Overal neemt hij iets mee, maar zijn vriendjes vindt hij niet. 
Die zijn nergens te zien. Of wel soms…….? 
 
Veel praatplezier. 
 
Groeten van juf Angelika. 
 

   
 

 



 

 

 

 

 

Voorleesdag 
 
Op woensdag 19 januari was de voorleesdag van Karel de Grote. In iedere klas werd een prentenboek of andere verhaal voorgelezen door 
de eigen leerkracht.  
 
Vanaf 26 januari starten de landelijke voorleesdagen. Deze dagen zijn bedoeld voor extra aandacht rondom het voorlezen.  
Het prentenboek van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer; Maar eerst ving ik een monster, is verkozen tot prentenboek van het jaar 2022.  
 
De voorleesdagen zijn in 2004 opgericht om het voorlezen voor kinderen tot 6 jaar te promoten. Voorlezen is onder andere belangrijk 
voor de taal en spraakontwikkeling, de woordenschat maar het is ook reuze gezellig om samen een boekje te lezen. Niet alleen voor de 
kinderen tot 6 jaar is voorlezen belangrijk maar ook als kinderen zelf kunnen lezen, is het leuk om dit samen met je kind te doen.  
 
Hier dan ook een aantal tips om voor/samen te lezen: 

• Laat je kind zelf een boek uitkiezen, bij de bieb kunnen kinderen boeken lenen. Er zijn veel verschillende boeken, denk 
aan verhalende boeken maar ook aan informatieve boeken, stripboeken of een moppen en raadselboek.  

• Zorg dat het boek het juiste leesniveau heeft. Hier kom je achter door je kind op de eerste bladzijde een paar regels te 
laten lezen of kijk naar het AVI niveau. M staat voor midden en de E staat voor eind bijvoorbeeld E4 betekent het niveau 
eind groep 4. 

• Zorg voor een vast leesmoment op de dag bijvoorbeeld voor het slapen gaan. 

• Ga samen iets lekkers koken en laat je kind het recept voorlezen. 

• Maak van het lezen een spelletje dmv een bingo (zie deze link) of met een dobbelsteen Het aantal ogen van de 
dobbelsteen bepaalt wie er aan de beurt is om een alinea te lezen: 1 – Lees zelf, 2 – Lees om de beurt een woord, 3 – De 
ander leest, 4 – Lees in koor (tegelijk), 5 – Lees om de beurt een zin, 6 – Kies zelf. 

• Lees gezellig samen maar ieder in je eigen boek 
 

Mocht u vragen of advies nodig hebben, kunt u altijd terecht bij de leerkracht.  
 
Heel veel leesplezier! 
 

  
 

Uitproberen blink in de groepen 3 en 4 
 
Onze school is op zoek naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. We gaan verschillende methodes uitproberen en we starten met 
het uitproberen van de methode Blink. 
 
De groepen 3 en 4 zijn begonnen met het thema Ruimtereizigers. In dit thema ontdekken de kinderen, samen met hoofdpersoon Martijn, 
welke planeten er in de ruimte zijn en hoe je naar de ruimte kunt reizen. Ze ontdekken door het doen van proefjes, hoe het is om 
astronaut te zijn. 
 
Meester Maxim en juf Kim hebben het zonnestelsel nagemaakt en in de hal opgehangen.  
 
   
 

https://www.jufbijtje.nl/wp-content/uploads/2020/03/Voorleesbingo-thuiswerk-.pdf

