
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbel 
 Agenda 

 

Vrij 17-03-2023 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 

Vrij 31-03-2023 
Nieuwe nieuwsbrief 
 

Ma 03-04-2023 
Schoolfotograaf 
 

Vrij 07-04-2023 
08.30 – 09.15 uur kijkuur in alle 
groepen 

 
Ma 10-04-2023 
2e paasdag, vrije dag 
 

Vrij 21-04-2023 
Koningsspelen  
12.00 uur meivakantie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Na een drukke periode met toetsen en de rapporten komt nu een rustigere periode 

voor de kinderen.  

 

Ik wil alle ouders/verzorgers bedanken voor het invullen van de vragenlijst over de 

school. 73% van alle ouders/verzorgers heeft de vragenlijst ingevuld. Het rapportcijfer 

dat de ouders/verzorgers de school geven is een 7.9. Daar mogen we trots op zijn! In 

de volgende nieuwsbrief zal ik meer informatie hierover met jullie delen.  

 

Afgelopen maandag heeft het Management Team (Bisera, Angelika en ik) gesproken 

met de leerplichtambtenaar, Collin Lankheet. We hebben gesproken over het op tijd 

komen, het aanvragen en toekennen van verlof en het verzuim. In deze nieuwsbrief 

vindt u meer informatie over dit gesprek.  

 

Geniet van het weekend en tot maandag! 

 

Jacky Klerkx 

 

 

 

Zie voor meer informatie de volgende pagina. 

 

 

 

 

 

   10 maart 2023 



  

Even voorstellen… 
 

Mijn naam is Mia van der Heijden  Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner. Ik heb zelf tien jaar met veel plezier in Gestel in 
de Vivaldistraat gewoond. Ik vind het dan ook erg leuk om weer op basisschool Karel de Grote te zijn. 

 
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het 
veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je de Nederlandse 

taal nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke 
leeftijd, wat kan je doen als een kind niet luistert of hoe ga je om met social media. Met dit soort vragen kan je bij mij terecht om 

samen een antwoord te vinden. 
 

Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar is een voorziening uit de sociale basis en is dus gratis voor ouders. We 
hebben geen wachtlijsten. 

 
Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact 

opnemen met mij en dan kijken we samen wat nodig is. 
 

Binnenkort ben ik op school aanwezig onder het genot van een kopje koffie of thee om kennis te maken met jullie en ook eens te 
horen welke vragen er zijn op het gebied van opvoeding. 

Ik zie jullie graag op de volgende momenten. 
 

woensdag 5 april om 8.30 uur 
vrijdag 12 mei om 8.30 uur 

woensdag 7 juni om 8.30 uur 
vrijdag 7 juli om 8.30 uur 

 
Hartelijke groet, 

Mia van der Heijden   
06 51058857 

m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 
 

Thema opening peuters en kleuters 
 

De komende weken werken de peuters en kleuters aan het thema: dieren.  
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Nieuw aanbod Kies je Sport en Kunst 
 
Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen het Kies je Sport en Kunst boekje ontvangen, met culturele en sportieve activiteiten 
die kinderen op een laagdrempelige manier kunnen uitproberen. Ook in de tweede helft van het schooljaar kunnen kinderen deelnemen 
aan Kies je Sport en Kunst. 
 
Vanaf 17 maart staan er een heleboel nieuwe activiteiten op de website www.kiesjesportenkunst.nl. Deze vinden plaats in de periode tot 
het einde van het schooljaar. Nieuw dit keer is dat er ook activiteiten zijn toegevoegd voor jongeren. Dus ook oudere broers of zussen, die 
op de middelbare school zitten, kunnen meedoen. 
 
Veel plezier met kiezen en uitproberen! 
Hiervoor hebben de kinderen vorige week vrijdag 3 maart ook een flyer meegekregen. 
 

 
 

Reservekleding gezocht! 
 
 

Bij de kleuters zijn er nog maar weinig reservekleren beschikbaar in de maten 104-122. Wie heeft er thuis  nog wat liggen (broeken, 
onderbroeken en bovenkleding)? 

Daarnaast ook het verzoek om geleende reservekleding zo snel mogelijk gewassen mee terug te geven naar school, dan blijft de voorraad 
op peil.  

Helaas zijn we nu genoodzaakt om op te gaan schrijven wie iets thuis heeft, omdat we anders niet voldoende hebben. 
 

 
 

Hoofdluiscontrole  
 
Beste ouders,  
 
Als uw kind na een controle luizen blijkt te hebben dan brengen we u telefonisch op de hoogte.  
Wij als school hebben altijd een brief aan de ouders van de klasgenootjes meegegeven zodat de ouders voor die groep(en) tijdig 
geïnformeerd werden. Hier komt vanaf nu verandering in.  
 
Wij zullen de ouders waarvan het kind luizen heeft nog steeds telefonisch op de hoogte stellen.  
De ouders van de klasgenootjes krijgen vanaf nu via de mail deze informatie. Dit in verband met duurzaamheid (minder papier verbruik 

    ) en de privacy van de leerlingen. 
 
Ook willen wij u vragen of er nog 1 á 2 ouders zijn die ons kunnen ondersteunen tijdens de luizencontrole. 
U gaat dan samen met 2 ouders en met mij de luizencontrole uitvoeren na iedere vakantie. Lijkt het u leuk en wilt u graag helpen? Graag 
aanmelden bij de groepsleerkracht van uw kind of bij juf Luca. 
 
Bij vragen hierover kunt u terecht bij een groepsleerkracht of bij mij. 
 
Juf Luca   

http://www.kiesjesportenkunst.nl/


 

  

Biebbabbel  
 

In de maand maart gaan de volgende kinderen voorlezen. 
 

Woensdag 15-03 Malik (groep 6) 
Donderdag 23-03 Jenisah (groep 6) 

Vrijdag 31-03 Adar (groep 6) 
 

 
 

Komt u ook? 
 

Omgaan met tv kijken 
 
Televisie kijken met papa of mama is gezellig en veilig. Praten over wat er gezien wordt, is leerzaam. Het kind kan veel dingen op televisie 
nog niet begrijpen. Daarom moet je als ouder(s) helpen en dingen  
uitleggen. Alleen dan wordt televisie kijken informatief.  
 
Tips:                                                                    

• Zet niet automatisch de tv aan om te kijken wat er op is, maar bepaal samen met uw kind wat het wil zien daarna zet je 
de tv uit. 

• Bekijk zoveel mogelijk samen met uw kind naar de programma’s. U weet dan wat uw kind beleeft. 

• Voorkom dat uw kind zelf een tv op de slaapkamer heeft want zo hebt u geen controle over wat het kind kijkt op tv. 

• Kinderen die voor het naar schoolgaan tv kijken presteren minder op school dan kinderen die dat niet doen. 

• Teveel tv kijken is veel stilzitten en dat kan leiden tot overgewicht. 

• Zorg ervoor dat je als ouder bepaalt wanneer de televisie aan gaat, dan voorkom je dat je kind de tv zelf aan zet en 
dingen ziet die niet geschikt zijn.  

• Als je kind leuk aan het spelen is, onderbreek hem of haar dan niet voor een televisieprogramma dat gaat beginnen 
(maar neem het bijvoorbeeld op) 

• Kijk mee en praat mee met je kind over wat ze zien. Dat is een goede oefening voor het geheugen en het kind leert om 
dingen in zijn eigen woorden te vertellen. 

• Neem een televisieprogramma op en kijk het eerst zelf, als je niet zeker bent of je het programma geschikt vindt voor je 
kind. 

• Laat een filmpje paar keer zien. Zo weet de baby of peuter wat er gaat komen en dat is goed voor het zelfvertrouwen. 
Kleine kinderen houden van eindeloos herhalen. Ook leert het zo steeds iets nieuws ontdekken.  

• Laat merken dat je geweld afkeurt door dat duidelijk te zeggen als het op het beeldscherm komt. 
 

Jonge kinderen kunnen bang worden van wat ze zien. Enge monsters en geweld kunnen grote indruk maken en zijn enge dingen voor 
peuters.   
 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht.  
 
Je kunt me ook bellen of mailen.  
 
Tot ziens,  
Mia van der Heijden 
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 
tel: 06-51058857 

mailto:m.vd.heijden@lumenswerkt.nl


 

 

 

  

Samen thuis in taal 
 
De kinderen werken hard met de Vrijwilligsters van Samen Thuis in Taal. Om 9.00 uur begint het voorlezen bij de peuters. Het nieuwe 
thema bij de peuters  en de kleuters is huisdieren. We hebben genoten van de thema-opening. Poppenkast werd gespeeld door juf Ilona 
en juf Wendy. Juf Albertineke was de verteller. 
 
We hebben nu Nik Nak boekjes. De boekjes zijn er in twee talen. De Nederlandse taal en de moedertaal. Spelenderwijs leren ze veel 
woorden. 
 
Konijn is jarig. 
 
We hebben ook al een paar konijntjes met klei gemaakt. 
 
Veel voorleesplezier! 

Juf Angelika en Rita. 
 

 

 

Muzieklessen 
 

In de periode tussen de carnavalsvakantie en de meivakantie geeft juf Yvonne (vakdocent muziek) iedere dinsdag les aan alle kinderen op 
school. Natuurlijk wordt er gezongen en wordt er gebruik gemaakt van muziekinstrumenten, maar de kinderen leren ook over ritmes en 

toonhoogtes. 
 

  
 
 

Fout in Kalender 
 

Misschien heeft u het al eerder gelezen in de nieuwsbrief.  
Vrijdag 17 maart staat een studiedag gepland. Dit staat niet op de kalender vandaar nogmaals dit bericht.  

De kinderen zijn vrijdag 17 maart vrij. 



 

 

Extra les op woensdagmiddag  
 
De begeleiding is in volle gang. Elke woensdag komen er kinderen van groepen 3 t/m 8 een uurtje bijles volgen. Wij organiseren 
wekelijks extra begeleiding voor vier vakken: 

- Begrijpend lezen 
- Technisch lezen 
- Rekenen 
- Woordenschat 
 

Het eerste half uur besteden wij aan de vakken waar de kinderen moeite mee hebben. De begeleiding sluit aan op de leerlijn van de 
kinderen. Het tweede half uur gaan wij thematisch te werk. De thema’s proberen wij zoveel mogelijk te koppelen aan de actualiteit. Er 
zijn dit jaar al drie thema’s aan bod gekomen: de herfst, het dierenrijk en het wereldkampioenschap voetbal in Qatar.  
 
De kinderen hebben op woensdag al een halve schooldag achter de rug. Ze hebben vaak geen zin om na school weer de boeken in te 
duiken. We proberen daarom thema’s te ontwerpen met veel spel en knutsel elementen. 
 
Een groot voordeel van thematisch te werk gaan is dat het vakoverstijgend is. Dit betekent dat er meerdere vakken tegelijk aan bod 
komen. Bij het thema herfst hebben wij een kort natuurlesje gegeven. Vervolgens hebben wij samen met de kinderen in de omgeving 
van de school herfstbladeren verzameld. De kinderen onderzochten wat voor blad elk blaadje was met behulp van een handleiding. 
Tot slot hebben de kinderen een levensloop gemaakt van de bladeren.  
 
Hieronder een paar voordelen van het thematisch werken. De kinderen: 

- Krijgen een beter wereldbeeld.  
- Verbreden hun woordenschat. 
- Leren onderzoeken en betrouwbare informatie vinden. 
- Moeten hun informatie creatief in beeld brengen. 
- Beoefenen hun schrijfvaardigheid. 
- Leren nieuwe knutseltechnieken. 
-  

Er heerst een gezellige sfeer bij tijdens de begeleiding. We hebben drie vaste begeleiders die met veel plezier elke week komen. De 
kinderen komen gemotiveerd naar de begeleiding en doen het fantastisch! We kijken weer uit naar volgende week.  
 

   
 

VVE thuis 
 
Beste ouders / verzorgers voor de kleuters van groep 2.  
 
Het volgende werkboekje hiervoor is “eten en drinken”.  
Belangrijke woorden zijn: het fruit, de banaan, de appel, de peer, de sinaasappel, de groente, de 
aardappel, de wortel, de komkommer, de schil, op eten, schillen, ruiken, proeven, smaken, lusten, 
gezond, vandaag, morgen, nu, straks.   
Juf Nasibe leest het boekje “Een opa voor opa” voor.  
Op de praatplaat kun je lekkere groente en fruit zien.  Zie jij ze ook? Teken welke groente en fruit 
je op welke dag eet. Neem je dat werkblad weer mee naar school?  
 
Veel praat en bakplezier.    
 
Groeten van juf Angelika en juf Nasibe.  

    



Gesprek met de leerplichtambtenaar  
 
Afgelopen maandag heeft het Management Team (Bisera, Angelika en ik) gesproken met de leerplichtambtenaar, Collin Lankheet. We 
hebben gesproken over het op tijd komen, het aanvragen en toekennen van verlof en het verzuim. 
 
Op tijd komen 
Iedere schooldag gaat de poort om 8.25 uur open. De kinderen mogen dan doorlopen naar de klas. De les 
begint om 8.30 uur. Het is belangrijk dat de kinderen op tijd in de klas zijn, zodat ze de start van de dag 
niet missen. De leerkracht checkt altijd even hoe de kinderen binnenkomen. Is er iets dat de kinderen 
willen bespreken? Hoe voelen de kinderen zich? enz. De leerkracht vertelt ook wat ze die dag gaan doen 
en of er die dag bijzonderheden zijn waar de kinderen rekening mee moeten houden. Kortom het is 
belangrijk dat de kinderen daarbij zijn. 
 
Ziek(melden) 
Het kan zijn dat uw kind ziek is of een afspraak heeft bij de tandarts of dokter. Wij vragen u dit voor 8.30 
uur door te geven aan de school, zodat de leerkracht ervan op de hoogte is voordat de kinderen er zijn. 
 
Verlof 
Er zijn twee soorten verlof die u kunt aanvragen. 

• Vakantieverlof 

• Verlof wegens gewichtige omstandigheden (bruiloft, verhuizing enz.) 
Om verlof aan te vragen dient u een formulier in te dienen bij de directeur. Dit verlofformulier kunt vragen aan de leerkracht van uw 
kind. Bij het formulier is een uitleg gevoegd over wanneer het verlof wel of niet wordt toegekend.  
 
Als er voor meerdere dagen verlof wordt aangevraagd, zal er een gesprek plaatsvinden met de directeur.  
 
Hieronder vindt u meer informatie over vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden. Deze informatie zal binnenkort 
ook op onze website, www.bskareldegrote.nl, te vinden zijn. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
 
Vakantieverlof 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de 
directeur van de school te worden voorgelegd. 
Vakantieverlof kan alleen: 
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties 
op vakantie te gaan. 

• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is. 
 
Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit: 

• mag eenmaal per schooljaar worden verleend; 

• mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. 
 
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in 
bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te 
nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot 
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel 
van de omzet wordt behaald is onvoldoende. 
 
De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, 
als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring. 
 
Als er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie wordt verleend dan mag NIET nog eens een beroep 
op verlof worden gedaan. 
Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: 

• familiebezoek in het buitenland; 

• goedkope tickets in het laagseizoen; 

• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

• vakantiespreiding 

http://www.bskareldegrote.nl/


 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 

• kroonjaren; 

• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 
 
Verlof andere gewichtige omstandigheden 
Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties bijzondere vormen van verlof 
toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn 
omstandigheden die niet eerder in de limitatieve opsomming van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn genoemd en die veelal buiten de 
wil of invloedsfeer van de ouders of jongere zijn gelegen. Het hoofd van de school of instelling kan verlof verlenen voor afwezigheid als 
gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid. 
 
In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een 
schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode: 

• voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 

• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen; 

• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen 
indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.  
Soort bewijs: trouwkaart of kopie trouwakte; 

• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 
10 dagen.  
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt; 

• bij overlijden van bloed- of aanverwant: 
- In de 1e graad maximaal 5 schooldagen; 
- In de 2e graad maximaal 2 schooldagen; 
- In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; 
- In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. 

Soort bewijs: rouwkaart of akte van overlijden; 

• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of 
grootouders: maximaal 1 schooldag; 

• voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen. 
 
Daarbij geldt het volgende: 

• Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de  
school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager 
worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd; 

• er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het (achteraf) tonen van bepaalde 
bescheiden; 

• de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het 
hoofd van de school/instelling; 

• verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden; 

• alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen 

• verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, hier 
moet echter terughoudend mee worden omgegaan. 

 
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: 

• Familiebezoek in het buitenland; 

• goedkope tickets in het laagseizoen; 

• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

• vakantiespreiding; 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 

• kroonjaren; 

• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 
 



 

  

Gratis gitaar-of drumles voor de groepen 5,6,7 & 8! 
 

 
 
 

 



NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

Maart 2023 

 
 
 

 

 

 

LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

 DIGITALE GELETTERHEID 

 
De Waanzinnige Podcast 

Op zoek naar leuke boekentips? Luister 

dan eens samen met je kind naar De 

Waanzinnige Podcast.  

De Waanzinnige Podcast is een podcast 

voor en door kinderen van 6 t/m 12 jaar 

over hun lievelingsboeken. In maximaal 10 

minuten vertelt een kind aanstekelijk over 

een lievelingsboek. Ook wordt er een 

stukje voorgelezen. Na het luisteren zijn 

de jonge luisteraars zo meegesleept in het 

verhaal, dat één op de drie kinderen het 

boek wil gaan lezen. 

 

 

 

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Internationale kinderboekencollectie 

Op de jeugdafdeling in De Witte Dame 
vind je naast Nederlandstalige 
kinderboeken ook kinderboeken in andere 
talen. Zo hebben we nu Engelse, 
Bulgaarse, Chinese, Franse, Italiaanse, 
Oekraïense, Perzische, 
Poolse, Koreaanse, Spaanse en 
Roemeense kinderboeken.  
Neem eens een kijkje! Met je gratis 
jeugdabonnement zijn alle boeken van de 
Internationale kinderboekencollectie te 
leen. De internationale 
kinderboekencollectie is tot stand 
gekomen in samenwerking met The 
Reading Pier en the Heritage Language 
Education Network. 
 

 

Baby’s houden van boeken! 

Zelfs baby’s houden van voorlezen. 

Het liefst samen met papa of mama.  

Het is een gezellig moment samen met 

je kind. Met je baby op schoot een 

boekje ontdekken is niet alleen gezellig 

maar ook goed voor de 

taalontwikkeling. Daar heeft je kind een 

leven lang plezier van. Maar hoe doe je 

dat nou, voorlezen aan een baby? 

Kom gezellig samen met je baby naar 

onze bijeenkomsten in de Witte Dame 

en leen na afloop babyboekjes. 

De bijeenkomsten zijn gratis. Geef je 

wel even op. Info en tijden vind je hier. 

https://www.facebook.com/TheReadingPier/
https://www.facebook.com/TheReadingPier/
https://www.hlenet.org/
https://www.hlenet.org/
https://eindhoven.op-shop.nl/1287/babylezen

