26 maart 2021

Directiebabbels

Agenda
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vrij 02-04-2021

Afgelopen week bent u per mail op de hoogte gesteld dat we deze week genoodzaakt
waren groep 7 en 8 in quarantaine te plaatsen na positieve coronabesmettingen van
leerlingen in deze groepen. Het onderwijs op afstand direct weer goed opgepakt door
de leerkrachten. We gaan ervan uit dat we in de loop van aankomende week het
fysieke onderwijs voor beide groepen weer kunnen hervatten.

Studiedag, alle kinderen vrij

Om de school zo veilig mogelijk te houden zet ik de belangrijkste zaken met betrekking
tot de richtlijnen/protocollen nog even voor u op een rij:
- Kinderen met klachten die passen bij het coronavirus blijven thuis. Zij moeten 24 uur
klachtenvrij zijn voordat ze weer naar school mogen. Twijfelt u of dat uw kind(eren)
naar school mag/mogen, dan kunt u kijken op de ‘beslisboom 0 jaar t/m groep 8’ (zie
ook onder in nieuwsbrief) of contact opnemen met de GGD en/of school.
- Ouders houden 1,5 meter afstand van elkaar bij het brengen/halen. Er zijn aparte
looproutes in de school en de schooltijden van de groepen 1/2 zijn aangepast.
- Leerlingen uit de groepen 7 en 8 krijgen het dringende advies een mondneusmasker
te dragen in de wandelgangen van de school. Wij hopen dat u met uw kind bespreekt
dat hij/zij op deze wijze ook bijdraagt aan een stukje veiligheid in de school.
- We hanteren één groepsbubbel. Groepen houden bijvoorbeeld ook gespreid pauze.
- Personeel houdt 1,5 meter afstand van elkaar en draagt een mondneusmasker in de
wandelgangen van de school. Personeel houdt met maximaal één ander persoon
pauze.
- We hebben extra veel oog voor hygiëne in de school, bijvoorbeeld middels het
regelmatig handen wassen.
Helaas merken we dat we niet kunnen voorkomen dat groepen in quarantaine worden
geplaatst. Daarnaast is het regelmatig puzzelen wanneer leerkrachten ziek zijn of
getest moeten worden, er is momenteel namelijk weinig/geen vervanging
beschikbaar. Deze week zijn we voor het eerst genoodzaakt geweest groepen (buiten
quarantaineplicht om) geen onderwijs te kunnen bieden vanwege een afwezige
leerkracht. Het bovenstaande vraagt tevens veel van alle leerkrachten en directie op
school. Er wordt ontzettend hard gewerkt het onderwijs zo veel mogelijk én veilig te
blijven continueren.
Als school zijn we dankbaar voor het begrip dat we krijgen van ouders/verzorgers in
deze bijzondere periode, bijvoorbeeld wanneer we een groep in quarantaine moeten
plaatsen. We voelen ons als school/team gesteund, waarvoor dank!
Met vriendelijke groet,
mede namens alle teamleden
Ruben Adriaans

Ma 05-04-2021
2e paasdag, alle kinderen vrij

Vrij 16-04-2021
Nieuwe nieuwsbrief

Ma 19-04-2021
Schoolfotograaf

Gelukskoffer: thema (Karel got) talent
De klassen zijn weer begonnen aan een nieuw thema binnen de gelukskoffer. We zijn begonnen en werken met het thema talent. En
iedereen heeft talent! Heel veel kinderen denken dan alleen maar dat je bijvoorbeeld goed moet kunnen voetballen of tekenen, maar
talent gaat veel verder.
In groep 5 zijn we gestart met het onderzoeken wat talent is en dat dit niet stopt door een beperking zoals minder goede benen of
omdat iemand sociaal minder sterk is. Hierbij heb je op YouTube hele mooie voorbeelden en die hebben we samen bekeken. Een mooi
voorbeeld van een talent uit onverwachte hoek is Susan Boyle, een oudere dame met autisme die heel mooi blijkt te kunnen zingen.

Nu was nog steeds de vraag: Maar waar heb ik dan talent voor? Om daar antwoordt op te krijgen, hebben we elkaar gevraagd iets op
de rug te schrijven wat de ander goed kan. De resultaten waren heel mooi en de lachende gezichten aan het eind spraken boekdelen!

Dierentuin Karel de Grote groepen 1/2
Welkom bij dierentuin Karel de Grote! Gedurende het thema hebben de kleuters hard gewerkt om een dierentuin te maken in de gang.
Vanuit de themahoek kunnen ze nu een kaartje kopen en er op bezoek gaan. De dieren worden goed verzorgd door de verzorger. Hij let
er ook op dat de bezoekers niet in de hokken gaan of de dieren voeren.
Omdat jullie hem zelf niet kunnen bezoeken. Zal de verzorger binnenkort een digitale rondleiding geven en met u delen. Wordt
vervolgd.....

VVE THUIS
Beste ouders,
Voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 ).
In april gaan we beginnen met het nieuwe onderwerp: Alles
groeit.
Er zit een leuke praatplaat bij over de tuin. Er is van alles te
zien in de tuin. Hebben jullie al goed gekeken naar het
hondje op de plaat? Wat is dit aan het doen? We leren heel
veel woorden: de lente, de tuin, de lucht, de zon, het gras,
het water, de grond, het zand, de warmte, het voorjaar, de
gieter, de schoffel, de vlinder, het jong.
Ook zien we de boom, de tak, de plant, de bloesem, de
bloem de steel, de stengel en het blad. Het fruit, de
groente, de sla, de bloemkool, de tomaat, de appel, de
aardbei, de vrucht en de schil. Groeien – bloeien – gieten –
water geven – plukken en schillen, eten, zaaien en
schoffelen.
Heel veel praatplezier met de plaat van de tuin.
Groeten van juf Angelika.

Voorleedwedstrijd
Donderdag heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden en wat zijn wij trots op onze leerlingen. Ze hebben hun best gedaan en leuk
voorgelezen. De kinderen mochten zelf stemmen. Dat was ook érg spannend. De kinderen op de foto zijn de klassenkampioen geworden
van hun eigen klas. Complimenten voor iedereen!

Kies je sport
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de week van 29 maart ontvangt jouw kind weer een boekje van ‘Kies je Sport’. Kies je Sport is een project van Eindhoven Sport dat
kinderen de mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen kinderen op een
laagdrempelige manier ontdekken wat het beste bij hen past en op deze manier met plezier (blijven) sporten of bewegen.
Meedoen
Van 17 april tot en met 6 juni bieden Eindhovense sportaanbieders kennismakingscursussen aan voor kinderen in het basisonderwijs. Het
aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de sportaanbieder. Deze editie kan er weer worden gekozen uit diverse
cursussen. Deze zijn te vinden op de website eindhovensport.nl/kiesjesport. Het programma Kies je Sport wordt elk voorjaar en najaar
herhaald, steeds met een nieuw aanbod.
Inschrijven
Enthousiast geworden? Inschrijven voor een cursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 31 maart tot en met 14 april 2021. Als
ouder of verzorger selecteer je op de website een cursus, je vult je gegevens in en schrijft je kind(eren) zo direct in. De sportaanbieder
ontvangt per e-mail een aanmelding met de door jou ingevulde gegevens en je kind kan komen meedoen. Houd er rekening mee dat,
vanwege de coronabeperkingen, een binnensportactiviteit misschien een keer niet kan doorgaan of volledig geannuleerd wordt. Wil je
zeker weten of een activiteit doorgaat, neem dan contact op met de sportaanbieder.
Vragen
Heb je vragen over een specifieke sport of sportaanbieder, dan kun je deze stellen bij de sportaanbieder die bij het kennismakingsaanbod
vermeld staat. Dit geldt ook wanneer je jouw kind weer wilt afmelden voor een les of cursus. Wil je meer weten over het project Kies je
Sport, dan kun je contact opnemen met mij, Mark van Ginneken, sportregisseur van Eindhoven Sport.
Mijn telefoonnummer is 06 43 83 74 78 en mijn e-mailadres m.van.ginneken@eindhoven.nl. Eindhoven Sport is een onderdeel van
gemeente Eindhoven.
Met vriendelijke groet,
Mark van Ginneken Sportregisseur Eindhoven Sport

Leuke activiteiten op Karel de Grote. Door juf Angelika.
Gelukkig hebben we ondanks alle Coronamaatregelen toch de mogelijkheid om leuke dingen binnen de eigen groep te doen.

Buiten zien we kinderen die de speelplaats bijhouden. De bladeren worden opgeruimd en het
witte zand wordt netjes terug geveegd naar de zandbak. Goed gedaan groep 4!

Groep 1/2B played BINGO with the words they have learned in English! Great job 1-2B.

De dierentuin bij de kleuters ziet er heel mooi uit. Prachtig! Als je er doorheen loopt kom je eerst bij
de kassa. De apen zitten in de boom, de giraffen, de olifant en de pinguïns zijn er ook. Via een gang
kun je de mooiste vissen bewonderen. Mooi gedaan groep 1-2 A en 1-2B!

Groep 7 en 8 hebben hele mooie tekeningen gemaakt. De
bloementekening is van groep 7 en het stripverhaal van
groep 8. Het ziet er mooi uit groep 7 en 8!

Groep 5 en 6 kunnen fijn in het speeltuintje spelen als het pauze is en groep 7 en 8 kunnen gebruik
maken van het voetbalveld. Juf Bisera, juf Angelika, juf Suzanne, meester Ruben en meester André
lopen tussen de middag hiervoor extra buiten. Veel plezier buiten groep 5 t/m 8.

In groep 3 hebben ze veel plezier met het knikkerspel. Zet hem op groep 3A en 3B!

Beslisboom thuisblijven of naar school?

NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH
Janneke Bogaerts
Maart 2021

LEESPLEZIER

Leesweken Kinderjury gestart
Alle kinderen in Nederland van 6 t/m 12
jaar vormen samen de Kinderjury en
bepalen met elkaar welk boek het
beste boek is en de belangrijkste
lezersprijs voor kinderboeken in
ontvangst mag nemen. De Kinderjury is
de enige prijs voor kinderboeken
helemaal door kinderen zelf bepaald.
Kinderen kunnen hun favoriet kiezen
tijdens de Stemweek van 10 tot 16 mei.
Om hierbij te helpen zijn er vanaf nu op
deze pagina tiplijsten vinden. Hier kun
je meteen het eerste hoofdstuk van
deze boeken lezen. Past het boek bij
jou? Leen hem dan bij de bibliotheek
Stemmen jullie mee?

DIGITALE GELETTERDHEID
Van 26 maart t/m 2 april zijn de Media
Ukkie Dagen met als thema
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’ Tijdens de
Media Ukkie Dagen wordt aandacht
gevraagd voor mediawijsheid in de
opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.
Ouders en verzorgers van jonge kinderen
krijgen tijdens deze campagne tips om
aan de slag te gaan met het
mediagebruik binnen het gezin.

Online advies: Mediaopvoeding
Voor al je vragen rondom mediaopvoeding
kun je terecht bij onze mediacoaches. Houd
onze social media kanalen in de gaten en stel
je vragen online. De mediacoaches zullen je
vragen tijdens de Media Ukkiedagen
beantwoorden. Daarnaast geven wij antwoord
op de vijf meest gestelde vragen rondom
mediaopvoeding. Volg jij ons al?!
Media -ontdektas
De media-ontdektas zit boordevol mediaideeën om thuis met je kind aan de slag te
gaan met media. Helaas kan deze actie niet
doorgaan. We willen daarom alvast
aankondigen dat we deze actie verplaatsten
naar de Boekstartweek. Kom tijdens deze
week naar de bibliotheek en ontvang de
media-ontdektas. De boekstartweek vindt
plaats van 19 juni 2021 t/m 27 juni 2021.
Webinar ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ ,
woensdag 31 maart 20:00 - 21:00
Tijdens het gratis webinar neemt Denise
Bontje van Mediasmarties.nl je mee in het
media aanbod voor jonge kinderen. Welke
media zijn beschikbaar? Waar moet je als
ouders op letten en welke media passen in
een gezond mediamenu voor jonge kinderen?
Hoe zorg je voor de nodige balans? Meld je
hier aan voor het webinar.

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK
Speltherapeut Eveline Ruitenberg geeft een
reeks webinars over ’Kinderen beter
begrijpen - Beeldentaal van tekeningen en
spel’. Speciaal voor jou als ouder, als
opvoeder, als leerkracht. De webinars zijn
prima los van elkaar te volgen, maar vormen
een waardevolle aanvulling op elkaar.
Het eerste webinar is op 14 april. Meer
informatie en aanmelding via deze link.

