
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Bedankt en tot ziens!   Agenda 

 

Ma 19-04-2021 
Schoolfotograaf 
 

Vrij 23-04-2021 
Koningsspelen  
 

Di 27-04-2021 
Koningsdag, vrije dag voor 
iedereen. 
 

Vrij 30-04-2021 
Laatste dag meester Ruben      

14.45 uur meivakantie  
 

Ma 17-05-2021 
Meivakantie voorbij, weer naar 
school. 
 

Vrij 21-05-2021 
Nieuwe nieuwsbrief  
 

Ma 24-05-2021 
2e pinksterdag, vrije dag voor 
iedereen 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, 

Ik begin met het schrijven van deze directiebabbel en eigenlijk voelt dat een beetje raar. Het is 

namelijk de laatste directiebabbel die ik in de nieuwsbrief van Karel de Grote zal schrijven. Op 

30 april zal ik na ruim zes jaar Karel de Grote gaan vertalen.  

 

Uiteraard voelt het afscheid dubbel. Ik heb erg veel zin aan de slag te gaan als directeur van ’t 

Palet. Een prachtige kans met het oog op mijn ontwikkeling en carrière. Daarentegen zal ik 

basisschool Karel de Grote ontzettend gaan missen! 

 

Op Karel de Grote werkt een hecht team. Alle teamleden werken elke dag héél hard om het 

best mogelijke onderwijs te bieden voor alle kinderen op school. Want uiteindelijk gaat het 

hierom: kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen.   

Ik voel me vereerd dat ik na mijn afstuderen mocht werken op een school met zo veel 

verschillende culturen. Een school waar, ongeacht geloof, afkomst of kleur, respectvol met 

elkaar omgegaan wordt. Een school waar iedereen welkom is.  

Wat geniet ik elke dag van de kinderen én de betekenisvolle rol die hun leerkrachten voor hen 

spelen.    

Ik ben trots en dankbaar dat ik op basisschool Karel de Grote heb mogen werken. Eerst als 

meester van de kleutergroepen, daarna als meester van groep 6 en later als adjunct-directeur 

en waarnemend directeur. Vanuit deze verschillende rollen heb ik de school nóg beter en 

aantrekkelijker zien worden. Zo zag ik onder andere dat: 

- We door de Inspectie van Onderwijs dusdanig goed beoordeeld werden dat we 

aangedragen werden excellente school te worden 

- Het pedagogisch klimaat en welbevinden van alle betrokkenen op school uitstekend is. 

Tevens haalden we het vignet Gezonde School Welbevinden 

- De leerresultaten structureel boven de landelijk gestelde normen zijn  

- De tevredenheidslijsten onder leerlingen, ouders en personeel al jaren ontzettend 

positief ingevuld worden 

- We een mooi (groen) schoolplein én vanaf juni ook een mooie voorgevel van de 

school hebben 

- We met alle betrokkenen op school successen hebben kunnen vieren maar ook 

verdrietige dingen hebben kunnen delen.  

- We samen met en van elkaar leren en allemaal een steentje bijdragen om actieve, 

respectvolle (wereld)burgers te zijn.  

Met een lach en een traan zal ik op vrijdag 30 april afscheid nemen van alle kinderen , ouders 

en teamleden op Karel de Grote. Met veel genoegen zal ik terugkijken op mijn tijd in deze 

school. Het gevoel van dankbaarheid en trots overheerst. Alle kinderen, ouders, teamleden, 

betrokkenen/vrijwilligers van Karel de Grote hebben een speciaal plekje in mijn hart. 

 

Bedankt voor de samenwerking en het leren van en met elkaar.  

 

Tot ziens, 

Meester Ruben  

 

 

   16 april 2021 



  

Schoolfotograaf 
 
Ondanks de momenteel geldende coronamaatregelen, hebben we toch kunnen regelen dat we op een veilige manier schoolfoto’s 
kunnen maken.  
 
Op maandag 19 april komt onze schoolfotograaf. De naam van deze fotograaf is “De nieuwe schoolfoto”.  Zij maken van elk kind een 
portretfoto en er worden groepsfoto’s gemaakt (in kleine groepjes). Dit jaar mogen er, vanwege corona, helaas nog steeds geen foto’s 
gemaakt worden met jongere broertjes en zusjes (die nog niet op Karel de Grote zitten). Van de broertjes en zusjes die wél op school 
zitten, zullen we dit uiteraard wel doen.  
 
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.  
 
Voor de groepen die op 19 april in quarantaine zitten, proberen we een nieuwe afspraak te maken. Dit gebeurt in overleg met de 
fotograaf en de desbetreffende leerkracht. We houden u hiervan op de hoogte.  
 
Let op! De schoolfotograaf komt dus in principe (voor de groepen die wel op school zijn) maar één keer, is uw kind afwezig dan worden 
er helaas geen foto’s van hem of haar gemaakt. Zorg er dus voor dat uw kind die dag niet naar logopedie of iets dergelijks is. 
 
Wij hopen op deze manier toch een mooi aandenken te maken aan het schooljaar 2020-2021 
 

    

Koningsspelen  
 

Op vrijdag 23 april is het zover, de Koningsspelen 2021! Helaas kon het vorig jaar niet doorgaan, maar des te enthousiaster zijn wij dat 
het dit jaar wel door kan gaan. Weliswaar op een aangepaste manier. 

Fontys Sporthogeschool organiseert, in samenwerking met Eindhoven Sport, de Koningsspelen op onze school. 
Er komen groepjes studenten naar onze school om leuke activiteiten te verzorgen en van de Koningsspelen een top dag te maken! 

 
We starten de dag met de dag met het lied ‘Zij aan zij’, het lied van de Koningsspelen 2021. 

In dit vrolijke nummer zingen de kinderen van Kinderen voor Kinderen over samen zijn en dat iedereen mee moet kunnen doen. Want 
samen is tenslotte alles leuker. Het lied sluit dus perfect aan op ons thema van dit jaar: IK+JIJ=WIJ 

 
Via deze link: https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o kunnen de kinderen het lied en de dans oefenen. Veel plezier! 

 
Begin volgende week ontvangt u meer informatie over de dag zelf. 

 

    

https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o


 

  

Onlinebijeenkomst voor ouders ‘Taalontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar’.  
 

Uitnodiging Onlinebijeenkomst voor ouders.  
Maandag 17 mei 10.30-11.30 uur. 

 
Thema van de bijeenkomst: Taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. 

Aanmelden kan via de link onderaan de uitnodiging. 
Het is een wonder hoe kinderen zoiets ingewikkelds als een taal leren. Het lijkt vanzelf te gaan, het willen communiceren, het nabootsen 

van klanken, woordjes, zinnen… Toch kunnen ouders veel doen om hun kind te helpen bij hun taalontwikkeling en een goede start op 
school te maken. 

 
Klik op de onderstaande link om je aan te melden. 

Aanmeldformulier Themabijeenkomst Taalontwikkeling  
 

Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op met: 
Marianne Prins: 06 51015876 m.prins@lumenswerkt.nl  
Laila Bouayachi:06 20478620 l.bouayachi@lumenswerkt.nl 

 
Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Pedagogische Ondersteuner in jóuw 

buurt. 
 

Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VVE Thuis  
 

Beste ouders, 
voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 ) 
 
We zijn begonnen 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 die aan het doen? Die heb je misschien al bekeken. 
Je kunt ook een vogelnestje inkleuren of verder afmaken. Je leert allerlei woorden over het nest: de lente, het voorjaar, het dier, het nest, 
het ei, de vogel, de vleugel, de snavel, de worm, het gras, de boom, de tak, het blad, het blaadje en de stengel. 
Als je gaat wandelen kun je ook een vogelnestje in een boom zien. Misschien zie je wel een vogel op het nestje zitten. Heel veel 
wandelplezier en succes met zoeken! 
 
 
Groeten van juf Angelika. 

   
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e30JZcRh30CBzfrfZ13tPbKXWS_HnS5ApnIpnCN2n0xUNUFIMk5HSUVJWEVPQUUzSDdUWDFJOU9OTy4u
mailto:m.prins@lumenswerkt.nl
mailto:l.bouayachi@lumenswerkt.nl
https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lumens-PO-Smoelenpagina-A4-2019.pdf
https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lumens-PO-Smoelenpagina-A4-2019.pdf
https://www.lumenswerkt.nl/training/pedagogische-ondersteuning-help-je-kind-goed-op-weg/


 

  

Filmpjes voor Koning Willem Alexander! 
 
Op donderdag 8 april zijn er filmpjes gemaakt voor Koning Willem Alexander bij ons op school. Deze zullen op Koningsdag aan de koning 

worden laten zien. Ook zullen wij ze dan met jullie delen. Misschien komt het zelfs wel op de Nederlandse televisie! 
Houdt onze facebook/website goed in de gaten. 

 

 

  
 

Gelukskoffer: thema ‘zelfvertrouwen’ 
 
Zelfvertrouwen zorgt voor heel veel energie. 
Het zorgt er ook voor dat je meer dingen durft.  
 
Het geeft een fijn gevoel en zelfvertrouwen zorgt er ook voor dat je mee durft te doen met je vrienden tijdens sport. 
Zonder zelfvertrouwen, ben je dus minder zelfverzekerd. 
 
En door de lessen hebben we meer zelfvertrouwen gekregen. 
En als je zelfvertrouwen hebt ben je vaak óók gelukkig. 
 
Joseph Oubelkas, de schrijver van het boek 1000 brieven van mijn moeder, is onze digitale meester. Hij heeft ons veel dingen geleerd en 
heeft veel dingen meegemaakt. 
Joseph Oubelkas, zat in moeilijke tijden maar door zelfvertrouwen is het makkelijker geworden voor hem.   
 
Groetjes, 
 
Younes en Djabir 
 
 



 

  

Gelukskoffer: thema ‘zelfvertrouwen’ 
 

Vertrouw op je zelf, hoe moeilijk het soms ook is en hoe lang het ook duurt. 
Belangrijk is dat wat je achterlaat. Er zal nog jaren over je worden gesproken. 

Hier achter in de tuin staan een paar narcissen te bloeien, 
Van die kleintjes met steeltjes van ongeveer tien centimeter maar heel erg geel. 

Ik hoop zo, lieverd dat je ze weer zult zien volgend jaar. 
We laten de moed nooit zakken, we gaan gewoon door. 

 
(Dit is één van de brieven die Joseph, de hoofdpersoon uit de methode Gelukskoffer, van zijn moeder krijgt, wanneer hij in de gevangenis 
zit.) 
 
Angel: Ik vindt hoofdpersoon Joseph Oubelkas een goed persoon. Hij kan goed met anderen om gaan. Ik heb daarvan geleerd dat je altijd 
moet proberen om ‘jezelf’ te zijn! 
 
Bianka: Hij was positief de hele tijd ook al was hij in een gevangenis. Hij is altijd lief tegen anderen. 
En zijn brieven die hij heeft geschreven vind ik mooi en bijzonder. 
 
Quinisha: Ik vind Joseph Oubelkas best positief, want hij gaat op vakantie, maakt foto’s met een groep gevangenen en zelfs in de 
gevangenis is hij positief ook al heeft hij zijn dag niet! 
 

 
 

Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal! 
 
Mijn naam is Facheera Djijawoe. 
Ik ben 21 jaar en ik woon in Eindhoven. Ik volg de opleiding onderwijsassistent bij Capabel Onderwijs Groep. 
Ik loop dit jaar stage in groep 1/2A bij juf Albertineke en juf Astrid. Als alles goed gaat haal ik dit jaar mijn 
diploma. Ik hoop dat ik de kinderen veel kan leren en ze de ondersteuning kan bieden die ze nodig hebben. 
Ik kijk er naar uit om er leuke en leerzame periode van te maken met iedereen! 
 
 
 
 
 



NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

April 2021 

 
 

   

Mail geleende boeken  

Op veel scholen is de schoolbibliotheek 

weer open. Dat is goed nieuws, want 

dat betekent dat er weer lekker gelezen 

kan worden! Kinderen raken extra 

gemotiveerd  om te lezen, wanneer er 

aandacht is voor wat ze lezen. Meteen 

dus een kans om met je kind in 

gesprek te gaan over het boek dat ze 

hebben geleend.  

Misschien heb je de afgelopen tijd een 

mail van de Bibliotheek Eindhoven 

ontvangen met een herinnering om de 

boeken van je kind in te leveren in de 

bibliotheek op school. Dat kan gaan 

over boeken die ze geleend hebben 

voor in de klas of voor thuis. Je kind 

kan deze boeken dan weer inleveren in 

de schoolbibliotheek. Op deze manier 

zorgen we er samen voor dat zoveel 

mogelijk kinderen de boeken kunnen 

lenen.  

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

De Voorleeshoek 
 
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.  
 
 
 

De campagne ‘Geef een boek cadeau’ 

heeft als missie om alle kinderen in 

Nederland op te laten groeien tussen de 

mooiste boeken. Vanaf 23 april is ‘De 

brief voor de koning’ bij de boekhandel te 

koop voor € 3,50.  

In de online bibliotheek app is ‘De brief 

voor de koning’ als luisterboek te vinden. 

Bibliotheekleden kunnen naast zelf lezen 

dus ook op deze manier lekker 

wegdromen bij de avonturen van Tiuri. 

 

DIGITALE GELETTERDHEID LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

https://devoorleeshoek.nl/inloggen/
https://geefeenboekcadeau.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/42937030X/brief-voor-de-koning-tonke-dragt

