11 maart 2022

Directiebabbels
Start juf Jacky

Agenda

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Do 31-03-2022

Maandag was mijn eerste werkdag op Karel de Grote. Aankomende weken staan in
het teken van elkaar leren kennen. Maandag heb ik mezelf in alle klassen
voorgesteld. Ik heb ook met enkele ouders en verzorgers gesproken. Iedere ochtend
en middag sta ik bij de poort. Ik vind het leuk als jullie even een praatje komen
maken.

Voorleeswedstrijd groepen 3
t/m 8.

De coronamaatregelen worden steeds meer losgelaten. Daar zijn we als team
natuurlijk heel blij mee. Voor onze school betekent dat het volgende:
• Ouders en verzorgers zijn weer welkom in de school, maar laten we samen
veilige keuzes maken en alleen de school binnenkomen als het nodig is.
• We begrijpen dat de ouders en verzorgers van de kleuters hun kind(eren)
graag naar de klas brengen. De leerkrachten van de kleutergroepen maken
een verdeling en informeren ouders over de momenten waarop ze de klas in
kunnen komen.
• Iedereen komt in de ochtend weer via het plein de school binnen.
• Er wordt weer samengewerkt tussen verschillende groepen.
• Het advies blijft om kinderen van de groepen 6, 7 en 8 twee keer per week te
testen. De school stelt deze testen beschikbaar.
• Heeft een kind klachten die passen bij het coronavirus, dan blijft het kind
thuis en laat zich testen. Dit mag ook een zelftest zijn. Bij een negatieve
uitslag mag het kind weer naar school. Bij een positieve uitslag blijft het kind
minimaal 5 dagen thuis. Als het kind 24 uur klachtenvrij is mag hij/zij weer
naar school.

Ma 04-04-2022

Juf Nasibe is terug van haar zwangerschapsverlof. Zij werkt op maandag, dinsdag en
donderdag in alle groepen. Fijn dat ze ons team weer komt versterken.
Ik kijk ernaar uit om jullie beter te leren kennen.
Met vriendelijke groet,
Jacky Klerkx

Vrij 01-04-2022
Nieuwe nieuwsbrief.

Schoolfotograaf.

Woe- 06-04-2022
Kijkuurtje.

Bibliotheek op school
Bibliotheek weer open:
Beste ouders en lieve kinderen van basisschool Karel de Grote, de bibliotheek van de school gaat weer open! De ouders
kunnen na school weer boekjes uitzoeken met hun kinderen vanaf maandag 7 maart 2021!
Voorleeskwartier:
De meesters en juffen zullen ook weer komen voorlezen tijdens het voorleeskwartier, dat zal starten op 14 maart om
15:00uur. Elke week leest een meester of juf voor in bibliotheek, je bent van harte welkom om met papa en of mama te
komen luisteren.
Voorleeswedstrijd:
Op 31 maart zal de jaarlijkse voorleeswedstrijd weer plaatsvinden. In de middenbouw en de bovenbouw zullen de
kinderen van deze klassen het tegen elkaar opnemen om de prestigieuze prijs van voorleeskampioen op te kunnen eisen.

VVE THUIS
Beste ouders,
voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 )
Voor VVE thuis hebben de kleuters een werkboekje meegekregen over het thema “De winter”.
We hebben de volgende woorden geoefend: de winter, het weer, het ijs, de sneeuw, de sneeuwvlok, de jas, de muts, de das, de want,
de handschoen, vriezen, sneeuwen en bibberen.
Het boekje Een schaap met een rode das is voorgelezen. Hier hebben we over gepraat.
We hebben naar de praatplaat “Winter en Zomer” gekeken. We hebben de verschillen benoemd over het weer, wat er groeit, de
kleding en wat je doet.
Thuis kun je het versje oefenen:
Op het ijs is het glad, als je valt ben je nat.
Op de slee vliegensvlug, van de berg af en terug.
Veel praatplezier.
Groeten van juf Angelika.

Schoolfotograaf
Zoals u heeft kunnen lezen komt de schoolfotograaf op maandag 4 april op onze school. Ook dit jaar willen we alle ouders de
mogelijkheid geven om een jonger broertje of zusje (dat nog niet op de Karel de Grote zit) op de broer-zus-foto te zetten.
Let op: heeft u een zoontje of dochtertje dat u met uw andere kind(eren) op de foto wilt zetten, dan dient u maandag 4 april om 08.30
uur in de bibliotheek te zijn. Hier staan banken klaar, waar u met uw kinderen kunt wachten. U krijgt een nummer en op deze volgorde
worden de foto’s gemaakt. De foto’s worden genomen in de fotostudio in de speelzaal. Natuurlijk kunnen niet alle kinderen tegelijk op de
foto, dus dient u er rekening mee te houden dat u even moet wachten met uw kinderen. Bij Korein zijn de medewerkers op de hoogte en
gaan ze ermee akkoord dat de kinderen even kunnen worden opgehaald.
Portretfoto’s en groepsfoto’s worden alleen gemaakt van de kinderen op onze school. De kleintjes komen er dus alleen bij op de broerzus-foto’s.
De fotograaf verwacht om 9.30 uur klaar te zijn met de broer-zus-foto’s, waarna de groepsfoto’s en portretfoto’s van de
basisschoolkinderen gemaakt kunnen worden. De kinderen halen wij zelf uit de klas. We vragen de ouders om na het maken van de
broer-zus-foto naar huis te gaan.
Let op: De schoolfotograaf komt maar één keer, is uw kind afwezig dan worden er helaas geen foto’s van hem of haar gemaakt.
Dit jaar werken we met dezelfde schoolfotograaf. Als de foto’s klaar zijn, krijgt u een kaartje met een code, waarmee u in kunt loggen op
de website van de fotograaf. Hier kunt u de foto’s dan bestellen. Doet u dit binnen 1 week, dan is de verzending gratis.

Samen Thuis in Taal
Hallo allemaal,
Wat fijn dat er weer vrijwilligers in de school mogen komen helpen. We hebben jullie gemist. De
vrijwilligers beginnen in de ochtend met het voorlezen van een boekje bij Korein.
Daarna gaan ze bij de kleuters helpen. Er worden dan extra taalspelletjes gedaan die bij het thema
in de klas passen.
Bij groep 3 en 4 wordt er extra met een paar kinderen gelezen.
Op woensdag komt Rita juf Angelika helpen met het programma VVE Thuis. Dat is heel fijn!
Wij wensen de kinderen en de vrijwilligers heel veel voorleesplezier toe!

Groep 8 naar ‘Zinderella’ in het Parktheater
Afgelopen donderdag mocht groep 8 de voorstelling 'ZINDERELLA' bezoeken in het parktheater.
Een voorstelling die lijkt op het verhaal van Assepoester maar net iets anders gemaakt dan zoals iedereen het kent. Het gaat over je
anders voelen en over alle eisen die jij en de hele wereld aan je stellen.
In de voorstelling werd bijna niet gepraat maar alleen gedanst. Via de dans lieten de spelers zien hoe je je kan voelen, onzekerheid, angst,
schaamte, erbij willen horen, enz.
De kinderen hebben hiervoor al 2x een workshop dans gehad. Dit was erg leuk. Stukjes van de dans en de oefeningen kwamen terug in de
show en waren heel herkenbaar.
Het was een bijzondere maar ook mooie show.

