
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Even voorstellen… Agenda 

 

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

Di 01-06-2021 
Afscheid juf Silvi 
 

Do 10-06-2021 
Studiedag, vrije dag voor alle 
kinderen 
 

Vrij 11-06-2021 
Studiedag, vrije dag voor alle 
kinderen 
 

Ma 14 t/m vrij 18-06-
2021 
Juni-vakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten,  
 

Zoals jullie gehoord hebben ben ik vanaf 1 juni tot aan de zomervakantie waarnemend 
directeur op basisschool Karel de Grote.  

 
Afgelopen dagen heb ik al kennis mogen maken met het team en de leerlingen. Dit 

was een heel fijn en warm ontvangst. 
 
Ik zal iets meer over mezelf vertellen: ik ben Marijke van Mill, ik ben 31 jaar en ik woon 

in een klein dorpje genaamd, Lierop. Ik woon daar met mijn vriend en naast het huis 
hebben wij een mantelzorgwoning gerealiseerd voor mijn oma.  

Mijn hobby’s zijn tennissen, wandelen, film kijken en vooral leuke dingen doen met 
vrienden en familie. 

 
Ik ben vanaf 2012 werkzaam geweest op basisschool de Wereldwijzer, waarbij ik de rol 

vervulde van leerkracht, Ib-er, lid van het MT en locatieleider. De kans die ik nu krijg 
om mijn ambitie als directeur uit te mogen voeren op deze school pak ik daarom ook 

met beide handen aan. 
 

 Ik heb veel zin in komende tijd, mocht u vragen hebben dan hoor ik het graag. 
 

Vanaf 1 juni ben ik alle dagen van de week aanwezig. 
 

Groetjes, 
 

Juf Marijke van Mill 
 

 
 

 

 

   21 mei 2021 



  

Aankondiging vertrek juf Vera 
 
Lieve ouders en kinderen, 
 
Na 6 jaar met heel veel plezier gewoond en gewerkt te hebben in Eindhoven. Ben ik afgelopen zomer verhuist naar Neerkant. Ik was er 
toen nog niet klaar voor om Basisschool Karel de Grote achter mij te kunnen laten. Maar na dit schooljaar kies ik er dan toch voor om 
dichter bij huis te werken.  
  
Een keuze die ik heel spannend vind, maar waar ik ook heel erg naar uit kijk. Ik heb met veel plezier mogen werken op Karel de Grote 
waar ik zes jaar geleden begonnen ben, met invallen voor Juf Albertineke. Na een kort uitstapje naar Basisschool ’t Startblok ben ik 
weer teruggekomen naar de fijne plek: Karel de Grote. Ik zal de school en alles wat daarbij hoort (ouders, kinderen en collega’s) enorm 
gaan missen!   
  
Maar bij een nieuw begin hoort, hoe pijnlijk ook, een afscheid. Daarom wil ik u via deze weg bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen en voor alle mooie, grappige en ontroerende momenten die ik met jullie en jullie kinderen mocht beleven.   
  
Deze herinneringen blijven, net als Basisschool Karel de Grote, voor altijd in mijn hart. Ik zal mijn afscheid (klein) houden in de laatste 
schoolweek van het jaar. Meer informatie volgt nog.  
  
Liefs en wellicht tot ziens,  
  
Juf Vera  

    

4 juni stopt het schoolfruit 
 
 
Vrijdag 4 juni is de laatste dag dat er schoolfruit wordt uitgedeeld!  
Let er dus op dat vanaf 7 juni 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.  
 

    

Thema-opening kleuters 
 
Afgelopen dinsdag hadden we een thema opening bij de kleuters. Ons nieuwe thema is: bewegen is gezond! 

 

   



 

  

VVE THUIS 
 
Beste ouders,  
 
voor de kinderen die mee doen aan VVE THUIS ( groep 2 )  
 
Afgelopen dinsdagochtend is de opening geweest voor het nieuwe thema bij de kleuters: bewegen is gezond. 
 
Voor VVE thuis krijgen de kleuters een werkboekje over het thema kleding. Katinka en Boris gaan met mama naar een grote winkel. Ze 
gaan met de roltrap naar de eerste verdieping. Katinka durft nog niet op de roltrap. Na even oefenen gaat ze met de roltrap ook naar de 
tweede verdieping…wat zal er met Katinka gebeuren? 
 
Wist je dat er niet alleen kledingstukken zijn die bij seizoenen horen maar ook bij beroepen en situaties? Weet jij een beroep met speciale 
kleding?  
 
Je leert allerlei woorden: de kleren, de kleding, het kledingstuk, de kledingwinkel, het rek, de kast, de klerenhanger, de spiegel, de kassa, 
het geld, de euro, de tas, het prijskaartje. De jas, de hoed, de muts, de pet, de sjaal, de das, de maillot en de sok. 
 
Je mag ook zeggen of iets waar of niet waar is: 
Een pyjama doe je aan als je gaat zwemmen: waar of niet waar 
Een schoen heeft meestal knopen: waar of niet waar 
Kleding maak je van stenen: waar of niet waar 
 
Heel veel succes ermee. 
 
Groeten van juf Angelika. 
 

 
 

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. Hier kunt u de 
foto’s bestellen.  
Let op! Doet u dit vóór 2 juni, dan is de verzending gratis! 
 

 

Samenwerking binnen het Spil 
 

Samen met de peuters gaan de kleuters werken aan het thema bewegen is gezond. 
Buiten wordt gedanst en goed bewogen. 

Ook Laura, Angelique, Angelika en Vera doen hun best om goed te bewegen. 
Naast het bewegen hebben we elke week overleg. 

Zo werken we samen aan een mooie ontwikkeling voor alle kinderen binnen het Spilcentrum Genderdal. 
 

Juf Angelika ( VVE coördinator ) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Beleid GGD bij een negatieve of positieve uitslag van een Corona zelftest   
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers,   
 
Hierbij ontvangt u informatie over het huidige beleid van de GGD-Brabant Zuid-Oost bij een negatieve of positieve uitslag van een 
zelftest. Mocht dit beleid in de toekomst nog wijzigen, dan volgt er een nieuwe informatiebrief.   
  
Op de volgende website is landelijke informatie over zelftesten in het onderwijs verzameld: Zelftesten (lesopafstand.nl). Zie voor meer 
informatie over zelftesten in het algemeen Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 
 
Waar zijn zelftesten niet voor bedoeld?   
Zelftesten dienen niet te worden gebruikt wanneer iemand:  

- Klachten heeft passend bij corona; 
- Huisgenoot of contact is van iemand met corona of een notificatie van de CoronaMelder-app heeft ontvangen;  
- Nederland binnenkomt na een reis uit een hoog-risicogebied.  

  
In bovenstaande gevallen wordt een test in de GGD-teststraat geadviseerd.   
  
Zelftesten zijn op dit moment dus alleen bedoeld voor het testen van personen zonder klachten en zonder bekend contact met iemand 
met corona (alleen op middelbare scholen worden ze ook ingezet voor het op school testen van overige contacten van iemand met 
corona) 
 
De uitslag van de zelftest is negatief 
Dat betekent dat het coronavirus niet is aangetoond. De negatief geteste leerling of medewerker hoeft niet in isolatie en mag gewoon 
naar school. Wel blijft het natuurlijk belangrijk om op de gezondheid te blijven letten en de algemene coronamaatregelen in acht te 
nemen.   
 
Als er iemand (na een negatieve zelftest) alsnog klachten ontwikkelt is het belangrijk om thuis te blijven en een test bij de GGD te laten 
doen.  
 
De uitslag van de zelftest is positief   
Een positieve zelftest beschouwen wij als een positieve test (totdat het tegendeel eventueel bewezen wordt door een negatieve GGD-
test). De volgende adviezen gelden:   
 

1. De positief geteste leerling of medewerker gaat naar huis en gaat in isolatie. Zie voor algemene isolatieregels: Informatie voor 
iemand die positief getest is op COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)  
 

2. Huisgenoten van de positief geteste leerling of medewerker gaan in quarantaine. Zie voor algemene quarantaine regels: 
Informatie voor huisgenoten van iemand die positief getest is op COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)  

 
3. Contact met de lokale GGD (GGD Brabant Zuid-Oost)  

Het is belangrijk dat een ouder van het positief geteste kind / de positief geteste medewerker contact opneemt met onze lokale 
GGD via 088 0031 595.   

 
Hierdoor kan de GGD een beter overzicht houden van het aantal positieve corona zelftesten. Ook kan het bron- en 
contactonderzoek naar aanleiding deze melding alvast gestart worden. Met het bron- en contactonderzoek gaat de GGD 
vervolgens samen met u na of meer mensen in de omgeving besmet kunnen zijn en welke adviezen er aan hen gegeven moeten 
worden.   
 
Hiernaast zal de GGD het doen van een hertest in een GGD-teststraat bespreken. 
 

Verdere vragen?   
Heeft u hierna nog vragen? Bel het landelijk publieksnummer van het RIVM via 0800 1351 of  bel met onze GGD via 088-0031595 (op 
werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 09.00 tot 17.00).  

  
Met vriendelijke groet,   

  
Team onderwijs & Corona GGD-BZO 

 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://lci.rivm.nl/informatie-thuis
https://lci.rivm.nl/informatie-thuis
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis


Nieuwe waarnemend directeur 
 

Het team van Karel de Grote en alle kinderen vinden het heel fijn dat Marijke van Mill nu onze waarnemend directeur is. 

 

  
 

Schoolplein onderhouden 
 

Samen houden we ons schoolplein mooi! Vandaag hebben de kinderen van groep 1/2b het onkruid tussen de struiken uit gehaald. 
 

 

 
 
 
 

 



NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 

Janneke Bogaerts 

Mei 2021 

 
 
 

 

 
LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

Jeugdbibliotheek.nl is vernieuwd 

De website jeugdbibliotheek.nl is 

volledig vernieuwd. De focus ligt nu 

meer op digitaal lezen en boekentips 

van leeftijdsgenoten.  

Je kunt op de vernieuwde website 

terecht voor de favoriete boeken van 

influencers, inspiratie voor je werkstuk 

of spreekbeurt, of dat ene boek dat 

écht goed bij je past. Ook is er speciale 

aandacht voor Lezen voor de lijst en 

informatie over dyslexie. De indeling 

van de site is opnieuw onderverdeeld 

in drie leeftijdsgroepen: 0-6 jaar, 6-12 

jaar en 12-18 jaar. Op die manier kun 

je sneller en beter vinden wat je zoekt. 

 DIGITALE GELETTERHEID 

Er zijn ontzettend veel apps voor kinderen 

te vinden in de Appstore en Playstore. 

Maar welke apps zijn geschikt? Op deze 

pagina kun je onze selectie terugvinden. Je 

vindt hier bijvoorbeeld apps die passen bij 

(prenten)boeken of waarmee je zelf een 

verhaal kunt creëren.  

 

 

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 

Om kinderen en ouders te helpen bij het 

kiezen van een nieuw boek, maken we 

sinds kort boekenvlogs die we delen op 

onze sociale media kanalen. Zo tipten we 

de afgelopen weken: 

- Raaf en papegaai naar het land van 

de rijzende zon – Li Lefébure (vanaf 

6 jaar) 

- De jongen en de walvis – Linde 

Faas (vanaf 3 jaar) 

- Spreek je chocola? – Cas Lester 

(groep 7/8) 

Volg jij ons al?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt.html
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/Leren-en-Studeren/onderwijs/voor-kinderen/apps.html
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/Leren-en-Studeren/onderwijs/voor-kinderen/apps.html

