
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Update  Agenda 

 

Ma 04-04-2022 
Schoolfotograaf 
 

Woe- 06-04-2022 
08.30 – 09.30 uur kijkuurtje 
 

Do 07-04-2022 
Groepen 3 en 4 naar het van 
Abbemuseum 
 

Ma 18-04-2022 
2e paasdag; vrije dag 
 

Vrij 22-04-2022 
Koningsspelen  
Afscheid meester André  
14:45 uur meivakantie  
 

Ma 09-05-2022 
Meivakantie voorbij, weer naar 
school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat fijn om steeds meer ouders/verzorgers op het schoolplein of in de school te zien 

en te spreken. Zo zijn we weer gestart met het voorleeskwartier en mogen 

ouders/verzorgers weer op het schoolplein de kinderen ophalen. Zo wordt het 

makkelijker om elkaar even kort te spreken of een vraag te stellen na schooltijd. 

Jullie zijn welkom! 

Maandag 4 april start ook de Nederlandse les voor een aantal ouders/verzorgers van 

onze school. Momenteel zijn er geen plaatsen meer beschikbaar. Bent u 

geïnteresseerd dan horen wij het graag. We kunnen u dan op een wachtlijst zetten. 

Vrijdag 22 april nemen we afscheid van meneer André. Hij gaat met pensioen.  

Vrijdag 1 april start meneer Roland. Hij gaat de werkzaamheden van meneer André 

overnemen. Nieuwsgierig naar meneer Roland? In deze nieuwsbrief stelt hij zich 

voor. Lees snel verder . 

We spreken elkaar. 

Groetjes, 

Jacky Klerkx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 april 2022 



 

Voorleeskwartier  
 
Elke week leest een meester of juf om 15.00 uur voor in bibliotheek, je bent van harte welkom om met papa en of mama te komen 
luisteren. Juf Jacky heeft het 1e voorleeskwartier afgetrapt. Juf Ilona en meester Maxim hebben ook al voorgelezen.  
 

  
 
De volgende juffen en meesters lezen voor op de volgende data: 
Maandag 11 april: juf Kim 
Maandag 9 mei: meester Emile 
Maandag 16 mei: juf Nasibe 
Maandag 23 mei: juf Carli 
Maandag 30 mei: juf Luca 
Maandag 13 juni: juf Madeleine  
Maandag 27 juni: meester Bart 
Maandag 4 juli: juf Albertineke  
Maandag 11 juli: meester Berry 

 
 

Wereld met lef - Wereldverbeteraars gezocht met een goed idee  
 

Wat betekent het om een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als leerling in je rugzak 
nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken en stimuleren hun 
nieuwsgierigheid naar de ander door hun perspectief te verbreden. We gaan respectvol en open 
met elkaar om en maken gebruik van de kracht van diversiteit. 
 
Heb jij een goed idee? 
Na een geslaagde eerste ronde heb je nu opnieuw de kans om een idee in te zenden voor Wereld 
met lef. Gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor een betere 
wereld – dat vinden we heel belangrijk. Heb jij een idee dat daaraan bijdraagt? Doe dan mee! 
 
We dagen iedereen die bij SKPO hoort – leerlingen, collega’s en ouders – uit om na te denken over 
hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Durf daarbij ook te kiezen voor thema's uit de 
Wereldburgerschap-cirkel die minder voor de hand liggen. 
 

Inzenden kan van 7 maart t/m 22 april 2022. De inzendtermijn eindigt eerder als vóór 
die datum het maximumaantal van 40 inzendingen is bereikt. Wacht dus niet te lang! 
Alles wat je verder moet weten vind je op www.skpo.nl/wereldmetlef. 
 
Succes! De jury kijkt uit naar jullie mooie ideeën. 
 
 

    

http://www.skpo.nl/wereldmetlef


 

  

Schoolreisje 
 
 
 

Het duurt nog eventjes, maar we kunnen nu alvast zeggen dat we op dinsdag 14 juni op 
schoolreisje gaan!  

We gaan met de bus naar de volgende parken: De groepen 1/2 zullen naar Hullie speelboerderij 
gaan, de groepen 3/4 zullen naar Dippiedoe gaan, de groepen 5/6 zullen naar Toverland gaan en 

de groepen 7/8 zullen naar de Efteling gaan.  
De komende tijd zal er nog meer informatie gegeven worden over de vertrektijden en wat er 

meegenomen mag worden. 
 
 
 
 

 

Juf Pascha  
 
 

Deze week rond ik mijn werkzaamheden als interim-directeur voor Karel de Grote af. 
Ik kijk terug op een fijne tijd waar ik ondanks de vele Corona maatregelen heb kennisgemaakt met 

een bekwaam team en met enthousiaste, leergierige kinderen. 
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u in deze periode in mij hebt gehad en draag met een 

goed gevoel de school over aan Jacky Klerkx, jullie nieuwe directeur 
Tot ziens, wellicht komen we elkaar in de toekomst nog eens tegen.. 

 
 
 
 

Schoolfotograaf  
 
Zoals u heeft kunnen lezen komt de schoolfotograaf a.s. 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 broer-
zus-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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

Even voorstellen… 
 

 
Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Roland Weijer, ik ben 51 jaar en woon in Eindhoven samen 

met mijn vrouw en twee kinderen. Zij zijn 20 en 15 jaar jong. 
In mijn vrije tijd houd ik ervan om te genieten van het leven en ga ik graag op vakantie naar landen rond de 

Middellandse Zee. 
Op 1 april start ik op jullie school als conciërge.  

Dit is voor mij een hele nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb. 
Ik hoop iedereen snel te ontmoeten. 

 

 

Samen Thuis in Taal 
 
Beste ouders / verzorgers en vrijwilligers, 
 
Wat fijn dat de vrijwilligers weer in de school kunnen komen om te helpen. 
Ze lezen voor bij de peuters en de kleuters. 
Ze lezen samen met een paar kinderen uit groep 3 en 4. 
 
Veel voorleesplezier. 
 
Groeten van juf Angelika. Coördinator voorlezen op school 
 
 

Voorleeswedstrijd  
 

Op donderdag 31 maart was de voorleeswedstrijd. 
Wat hebben we veel kinderen op school die goed voor kunnen lezen!  

Helaas konden er maar 2 winnaars zijn en dat werden Emir (groep 5) en Victoria (groep 8). Zij werden beloond met een cadeautje en een 
oorkonde. Heel goed gedaan allebei, maar natuurlijk ook alle andere kinderen die mee hebben gedaan.  

Doen jullie volgend jaar weer mee? 
 

 



  

Prentenboeken in alle talen 
 

Op de website van prentenboeken in alle talen vind je de gesproken versies in heel veel talen van mooie prentenboeken. Kijk 
op https://prentenboekeninalletalen.nl/ of scan de QR-code (zie hieronder). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koningsspelen  
 

Op vrijdag 22 april is het zo ver. De Koningsspelen worden gehouden op basisschool Karel de Grote. 
De kinderen gaan de hele dag samen sporten. De kleuters zullen voor het eerst naar de grote gymzaal gaan en de groep 3 t/m 8 zullen 

achter op het veld sporten. Ze krijgen verschillende clinics aangeboden door sportaanbieders. 
In de middag wordt er gezorgd voor een echte Koningslunch. De kinderen komen in sportkleding naar school. Belangrijk is dat ze genoeg 

drinken meenemen en fruit voor tijdens de pauze. 
Op YouTube kunt u het liedje "fit top 10" van kinderen voor kinderen vinden. Zo kunnen de kinderen ondertussen de dans van de 

Koningsspelen thuis oefenen. 

 

Kijkuurtje 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

Wat fijn dat het kijkuurtje van woensdag 6 april weer door kan gaan. Uw bent van harte welkom van 08.30 uur tot 09.30 uur om in de klas 
van uw kind(eren) te komen kijken. 

Wij hopen op een grote opkomst en zijn blij u te kunnen ontvangen. 
 

 
 

 

https://prentenboekeninalletalen.nl/


 

  

VVE THUIS (groep 2) 
 
Beste ouders,  
voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 )  
 
Voor VVE thuis hebben de kleuters gewerkt in het werkboekje over de boerderij.  
 
Wat hebben we weer veel gedaan! 
We hebben veel woorden geleerd. We kennen nu al veel dieren die op de boerderij wonen. De koe en het kalfje, het paard en het veulen, 
het varken en de big,  de kip en de haan en de kuikens, de eend en de kuikentjes, de kalkoen, de ezel en het schaap en de lammetjes. 
 
De kleurplaat mag je thuis kleuren.  
 
Het verdelen van een woord in lettergrepen is nog moeilijk. Dit blijven we oefenen. Dit hoef je thuis niet te doen. Je mag het wel 
proberen. 
 
Woorden die je in één lettergreep klapt zijn:  
koe – paard – schaap – kip – haan – hooi en boer 
 
We zijn ook gaan rijmen: 
Kip en wip. Lam en kam. Schaap en aap. Kuiken en duiken. Ei en blij.  
Staart en taart. 
 
Veel praatplezier. 
Groeten van juf Angelika. 
 

   
 

Informatie lessen Nederlands Ouders en Taal 
 
Wanneer? 
Maandag 4 april 
 
Waar? 
Lokaal tussen groep 7 en 8 
 
Tijd? 
Vanaf 8.45 uur inloop 
9.00 – 12.00 uur inschrijven en eerste les 
 
Er is geen kinderopvang 
 
Er zijn al 15 ouders die zich hebben aangemeld 
Kom ook voor de inschrijving voor op de wachtlijst. 
 
Voor meer informatie, lees hieronder verder.  
 
Veel succes met de lessen! 
Groeten van juf Angelika coördinator Nederlandse Taalles 



Informatie lessen Nederlands Ouders en Taal 

 

Na het volgen van deze cursus kun je beter Nederlandse spreken en begrijpen en kun je 
meer betrokken zijn bij de school van je kind. 
 
Voor wie? 
Voor ouders en verzorgers van kinderen van Spilcentrum Genderdal, die beter Nederlands 
willen leren spreken en begrijpen.  
 
Wat leer je? 

• Je leert beter Nederlands praten en begrijpen, wat je nodig hebt 
op de school/kinderopvang van je kind. 
Bijvoorbeeld: een gesprekje voeren met de leerkracht. 
 

• Je leert de brieven van de school lezen en begrijpen. 
Bijvoorbeeld: de nieuwsbrief.  
 

• Je leert veel nieuwe woorden die met de school te maken hebben. 
Bijvoorbeeld: de themawoorden van de kinderopvang en groep 1 en 2 
 

• Je maakt kennis en oefent met prentenboeken die in de klas 
gebruikt worden. 
 

• Je leert andere ouders kennen die graag de Nederlandse Taal 
willen verbeteren. 

 
Wanneer zijn de lessen? 
Iedere maandag van 9.00 uur – 12.00 uur op basisschool Karel de Grote. 
 
Kosten voor de lessen? 
De lessen zijn gratis, je hoeft zelf geen lesgeld te betalen. Voor inwoners van de gemeente 
Eindhoven neemt de gemeente het lesgeld voor haar rekening.  
 
Aanmelden voor de lessen? Er zijn al 15 ouders die zich hebben opgegeven. Maandag 4 
april aanmelden! Er is nu een wachtlijst voor de ouders die zich na 29 maart gaan 
opgeven. Ook voor de wachtlijst kunt u zich aanmelden. 
 
Deze papieren moet u meebrengen als u zich komt aanmelden: 

1. identiteitsbewijs 
2. adresgegevens 
3. BSN-nummer  
4. Inburgeringsdiploma zijn, of een vrijstellingsbewijs: bewijs dat u (als u van niet-

Europese afkomst bent) niet (meer) hoeft in te burgeren.  
5. Heeft u een verblijfsvergunning op basis van verblijf bij uw partner of familielid? 

Ja, dan moet u ook een kopie van de verblijfsvergunning of Nederlands                     
identiteitsbewijs van uw partner/familielid meenemen. 

 
Aanmelden bij voorkeur digitaal op maandag 4 april samen met de docent. U kunt naar de 
les komen met alle papieren en de docent kan u hierbij helpen. 
 
 
 

 


