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Agenda

Titel
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is weer vakantie. Wat is er de afgelopen periode hard gewerkt en wat hebben
we veel leuke dingen gedaan. Zo zijn de kleutergroepen naar de boerderij gegaan.
Groep 3 en 4 hebben onder leiding van een aantal moeders gekookt. In de
middenbouw en bovenbouw hebben ze een voorleeswedstrijd georganiseerd. Het
koor trad op en groep 8 heeft de Centrale Eindtoets gemaakt. Natuurlijk hebben we
veel meet leuke en leerzame activiteiten gedaan. Lees dus snel verder!
Namens het hele team wens ik jullie een fijne vakantie! We zien elkaar maandag 9
mei weer.
Groetjes,

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

Ma 23-05-2022
Creamiddag

Woe 25-05-2022
Studiedag, vrije dag

DO 26-05-2022
Hemelvaart, vrije dag

Jacky Klerkx

Vrij 27-05-2022
Vrije dag

Ma 30-05-2022
Creamiddag

Ma 31-05-2022
Tentoonstelling creamiddag

Vrij 03-06-2022
Nieuwe nieuwsbrief

Maandag 06-06-2022
2e pinksterdag, vrije dag

Het koffieuurtje is weer terug.
Elke dinsdagmorgen 08.30 uur
koffie en thee voor alle ouders
in de aula.

Schoolfruit stopt
Vandaag (vrijdag 22 april) was de laatste dag dat er schoolfruit werd uitgedeeld!
Let er dus op dat vanaf 9 mei weer dagelijks voor het eigen fruit gezorgd moet worden.
We hebben 20 weken fruit gekregen van de EU maar helaas stopt het dan. De kinderen hebben met veel soorten groente en fruit
kennis gemaakt en we hopen dat u hierdoor geïnspireerd bent.
Volgend jaar gaan we weer proberen om mee te doen aan het schoolfruit programma.

Schoolfoto’s

Afgelopen week heeft uw kind(eren) het kaartje van de schoolfotograaf mee naar huis
gekregen.
Op het kaartje staat een code, waarmee u in kunt loggen op de website van de fotograaf.
(www.nieuweschoolfoto.nl/webwinkel/login)
Hier kunt u de foto’s bestellen.
Let op! Doet u dit vóór 1 mei , dan is de verzending gratis!

Optreden korenproject
Afgelopen dinsdag was het zover, de kinderen die meegedaan hadden aan het korenproject, traden op met popkoor Sway uit
Eindhoven. Wat was het een geweldig optreden én een geweldige opkomst. De kinderen hebben het super gedaan. Ze zongen onder
andere nummers als "The lion sleeps tonight" en " The wall". We hebben talenten gezien hoor! Dankjewel aan alle kinderen, het koor,
juf Maria en het publiek. Zonder jullie was deze avond niet zo'n succes geworden. Hieronder een paar foto's om nog even na te
genieten.

Samen Thuis in Taal
Beste ouders / verzorgers en vrijwilligers,
De vrijwilligers hebben bij de kleuters gewerkt aan het thema: Op de boerderij.
Ze hebben voorgelezen en spelletjes gedaan.
Zo leer je heel veel woorden.
Het verhaal Bertje Big is een leuk verhaal.
Bertje Big wil niet in de modder spelen.
Dat wil hij echt niet.
Totdat hij ziet dat alle andere biggetjes heel veel plezier in de modder hebben.
Veel voorleesplezier.
Groeten van juf Angelika.

VVE thuis
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 en de koningsspelen.
Wat hebben we weer veel gedaan!
De kleurplaat mag je thuis kleuren.
Het verdelen van een woord in lettergrepen gaat steeds beter. 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
We hadden een koning in de kring. Hij had een kroon op en een mantel omhangen. Tijdens de verjaardag van de koning gaan we allerlei
spelletjes doen. We zijn met een racket en een bal gaan lopen. Goed gedaan! We hebben geprobeerd om een bal met het racket te laten
stuiten. Dat is nog best wel moeilijk.
Veel praatplezier en een fijne vakantie.
Groeten van juf Angelika.

Eind-CITO groep 8
Groep 8 heeft afgelopen woensdag en donderdag flink geknald! Ze hebben de Eind-CITO gemaakt.
We zijn trots op ze.

Afscheid meester André
Vandaag heeft meester André afscheid genomen. Hij gaat lekker genieten van zijn welverdiende pensioen. Lieve meester André,
Bedankt voor alle hulp. Wij gaan je missen.

Koningsspelen
Vandaag waren de koningsspelen op basisschool Karel de Grote. We zijn de ochtend begonnen met de koningsspelen dans. De kinderen
hebben fanatiek gesport in het zonnige weer. De kleutergroepen zijn voor één keer naar de grote gymzaal gegaan. Hieronder een aantal
foto's van de dag.

Informatie lessen Nederlands Ouders en Taal

Voor wie?
• De docent Sizzie van der Zanden heeft de intake gedaan.
• De instaptoets is geweest.
• Sizzie bekijkt welke ouders kunnen aansluiten bij de les.
• De lessen starten op maandag 9 mei
• Heel veel succes!
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?
Vanaf maandag 9 mei 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.
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Oorlog en vluchten

De Voorleeshoek

Oorlog is helaas een erg actueel
thema, waar kinderen zich zorgen over
maken of vragen over hebben.

Veel voorlezen zorgt voor een beter
verhaalbegrip en is goed voor de
taalontwikkeling. Het voorlezen zorgt
daarbij ook nog voor een ontspannen en
knus moment met je kind.
Wil je het zelf voorlezen eens afwisselen
met een voorleesfilmpje, dan kun je
gebruik maken van De Voorleeshoek. Op
deze site vind je voorleesfilmpjes
geschikt voor verschillende leeftijden:
0-4, 4-7 en 7-10 jaar.
Scrol op deze pagina naar beneden, log
in met je bibliotheekaccount en geniet
samen van mooie verhalen.

Samen een boek lezen over deze
onderwerpen kan helpen om hierover
met je kind in gesprek te gaan.
Hieronder delen we een aantal tips
voor verschillende leeftijdsgroepen die
te vinden zijn in de schoolbibliotheek.
Ben je op zoek naar extra informatie?
Kijk dan eens op dit digitale prikbord
wat we maakten.

Onderbouw:

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK
Kindertheater: Behoorlijk boos
Middenbouw:

Bovenbouw:

Ook als e-book in de
Online bibliotheek App

Op zondag 24 april van 14.00-15.00 uur
is de voorstelling ‘Behoorlijk boos’ te zien
in de bibliotheek in De Witte Dame. Het is
een vrolijke, innemende voorstelling over
boos zijn waarin de taal van Toon
Tellegen werkelijk tot leven komt. Na de
voorstelling gaan de kinderen nog iets
maken met de acteurs. Naar het boek
van Toon Tellegen ‘Is er dan niemand
boos?’ Kijk hier voor meer informatie en
het reserveren van kaarten (voor
kinderen vanaf 6 jaar).

