
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Update Agenda 

 

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. 
 

Vrij 11-03-2022 
Nieuwe nieuwsbrief. 
 
 

 
De afgelopen weken hebben we veel te maken gehad met positief geteste 

kinderen en positief geteste medewerkers. Het team heeft hard gewerkt om 
intern de vervangingen te regelen zodat de dagelijkse lessen voor de kinderen 

zoveel mogelijk door konden gaan. 
 

Het is helaas niet altijd gelukt om telefonisch goed bereikbaar te zijn zoals u 
van ons gewend bent. We hopen dat we in de komende periode allemaal fit 

en gezond blijven. 
 

Deze periode staat ook al in het teken van de overdracht naar de nieuwe 
directeur Jacky Klerkx. We houden haar goed op de hoogte van de besluiten 

die we nemen zodat zij straks een goede start kan maken. 
 

Start schooldag 
We merken dat sommige kinderen al heel vroeg naar school komen. Wilt u 
eraan denken dat we de deuren en poorten pas om 8.20 uur open maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11 februari 2022 



  

Overblijfouders gezocht!! 
 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten alle kinderen op school. 
We zijn voor de kleutergroepen op zoek naar ouders die ons op dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen helpen in de klas.  

Dit houdt in dat u de kinderen begeleidt bij het eten in de klas (ook als de leerkracht pauze houdt), de tafels schoonmaakt en de vloer 
veegt en om de beurt met een andere ouder het toilet schoonmaakt. 

Als alle kinderen klaar zijn, surveilleert u buiten op het plein. Hier tegenover staat een vergoeding van €2,50 per keer. Dit wordt 2x per 
jaar uitgekeerd in VVV-bonnen. 

Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar i.reijntjens@skpo.nl of c.verstappen@skpo.nl 
 
 

  

Letterfeest groep 3 
 

Woehoeee groep 3 heeft alle letters geleerd! Wat een kanjers! 
Dat is rede voor een feestje. Vrijdag 28 januari vond het letterfeest plaats.  

Alle kinderen hebben natuurlijk een letterdiploma ontvangen. We aten letterkoekjes en dronken ranja.  
 

 
    

Kijkuurtje  
 

 
 

Het kijkuurtje op dinsdag 15 februari gaat helaas niet door, dit vanwege het huidige coronaprotocol wat wij op school hanteren. 
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Koerskaart 
 

Afgelopen maandag is de enquête "Koerskaart" naar alle ouders gestuurd.  
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen deze invult om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat u van onze school vindt en wat 

wij kunnen doen om een goede kwaliteit van onderwijs te blijven geven. 
Mocht u de enquête nog niet ingevuld hebben, wilt u dat dan een dezer dagen doen? 

Alvast heel hartelijk bedankt! 
 

Team basisschool Karel de Grote 
 

 

Bereslim 
 
Beste ouders, 
 
In groep 1 en 2 kunnen de kleuters de boeken van Bereslim online volgen. Leuk om zo samen nieuwe woorden te leren! 
De juffen kiezen de boeken uit die bij de thema’s horen. Sinds deze maand hebben we een eigen schoolaccount gekocht. 
Zo kunnen we elke keer weer boeken voor de kinderen klaarzetten. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind het verhaaltje gaat 
beluisteren en erover gaat praten. 
 
Hebben jullie het verhaal “EEN SCHILDPAD WAS ZIJN SCHILDJE KWIJT” al geluisterd? 
Je kunt ook de vragen aanklikken die erbij horen.  

• De schildpad zocht in het riet. Maar vindt zijn schildje niet. 

• Hij zocht het overal. Ook bij de varkensstal. 

• Hij zocht een hele tijd. Maar zijn schildje bleef maar kwijt. 

• Hij hoorde een gefluit. En zocht naar het geluid. 

• Het vogeltje ging aan het werk. Ze was heel sterk. 

• Ze vlechten samen een schild maar niet te zwaar. Zo hebben ze veel plezier met elkaar. 

• Het vogeltje bouwde op het schild een nest met zeven eitjes erin. 

• Samen hadden ze het erg naar hun zin. 
 
Veel luister-, kijk- en praatplezier. 
Juf Albertineke, juf Carli, juf Ilona, juf Astrid, juf Luca en juf Angelika. 
 

 


