
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Schooltijden  Agenda 

 

Di 29-06 t/m 02-07-2021 
Feestweek groep 8 

 

Do 15-07-2021 
08.30 – 10.00 oefenen in de nieuwe 
groep. 
 

Ma 19-07-2021 
Rapport mee naar huis  
 

Di 20-07-2021 
Afscheid groep 8  
 

Vrij 23-07-2021 
12.00 uur zomervakantie  
 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  

Er komen regelmatig leerlingen te laat op school. Daarom 

willen wij graag het volgende nog een keer met jullie delen. 

Vanaf 08.15 uur is de poort open. 

Om 08.20 uur staat de leerkracht buiten op het schoolplein 

om de kinderen te verzamelen. 

Om 08.25 uur gaat de leerkracht samen met de kinderen 

naar binnen. 

Om 08.30 uur sluiten wij de poort en begint de leerkracht 

met de les. 

Zorg dus dat je op tijd bent. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   27 juni 2021 



  

Afscheid juf Silvi 
 

Dank jullie wel voor de bijdrage in de collectebus van stichting Leergeld bij het afscheid van juf Silvi. Samen hebben we maar liefst 
€370,- opgehaald!!  

 

   
    

Aan de slag met ‘de Gelukskoffer’ in groep 4 
 

We hebben een start gemaakt met het nieuwe thema 'toekomstdromen'. 
Wat willen de kinderen uit groep 4 graag bereiken in groep 5?  

De kinderen hebben een gesprek met elkaar gevoerd en de doelen op papier gezet. Knap gedaan! 
 

    
    

Traktatiebeleid  
 
 

Vanwege de huidige corona-maatregelen hebben wij ervoor gekozen om als school zijnde de traktaties voor 
jarige kinderen of kinderen die afscheid nemen te regelen. Dit betekent dat er geen traktaties van thuis 

meegenomen mogen worden. Ook geen voorverpakte traktaties of cadeautjes. Dit laatste doen we om één lijn 
te trekken. We hopen op uw begrip hiervoor en maken er in de klas tóch een feestje van met de kinderen én 

een traktatie van school. 

 
 

Boeken van de bieb inleveren 
 
 

Graag alle biebboeken inleveren vanaf maandag 5 juli. 
De kinderen kunnen  helaas geen boeken meer lenen. 



 

  

Overblijfouders gezocht 
 

We zien de laatste tijd dat er wat versoepelingen zijn in de corona-maatregelen. Dit geldt helaas nog niet voor de basisscholen, maar we 
gaan er vanuit dat dit vanaf volgend schooljaar toch wel zo zal zijn. 

 
Om alvast voorbereid te zijn, zijn we voor volgend schooljaar op zoek naar overblijfouders. Deze ouders ondersteunen in de groepen 1-2-
3 bij het overblijven en/of bij het buitenspelen. Dit laatste kan ook bij de hogere groepen zijn. Hier tegenover staat een kleine vergoeding, 

welke uitbetaald wordt in vvv-bonnen. 
 

Heeft u interesse om volgend schooljaar bij het overblijven te komen helpen, stuur dan een mailtje naar juf Ilona i.reijntjens@skpo.nl of 
juf Carli c.verstappen@skpo.nl . Alvast heel hartelijk dank! 

 

 
 

Thema-opening bij de kleuters 
 
Dinsdag hadden we de opening van het nieuwe thema! ‘Thema vakantie!’ We konden niet met het vliegtuig. Dat durfde juf Vera niet. Met 

de boot kon ook niet, want dan wordt juf Albertineke zeeziek. 
 

Gelukkig hebben we een tent waarmee we konden kamperen. Alleen is het luchtbed te groot. De kinderen gaan helpen een grotere tent 
of andere accommodatie te maken! 
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Even voorstellen… 
 

Hallo allemaal, 
 
Ik wil mezelf graag even aan jullie voorstellen, want ik word volgend jaar de leerkracht van groep 6. Mijn naam 
is Bart van Knippenberg en ik ben 30 jaar jong. Samen met mijn vriendin (Suzan) woon ik in Nuenen. In mijn 
vrije tijd ben ik veel op het voetbalveld te vinden, vooral als trainer van Unitas’59 jo13-1. Ook vind ik het leuk 
om lekker een dagje weg te gaan en leuke dingen te doen met vrienden en familie.  
 
Ik vind het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn op school en dat we respect hebben voor elkaar. Op die 
manier kunnen we samen hard werken en veel leren. Ik heb heel veel zin om jullie allemaal te ontmoeten en 
we gaan er samen een leuk en leerzaam schooljaar van maken.  
 
 

 

Kidsbattle Grafitti project 
 

Groep 7 heeft de afgelopen weken deelgenomen aan het Kidsbattle project. 
 

In samenwerking met en onder leiding van Jort (grafitti kunstenaar uit Eindhoven), Dynamo jeugdwerk en Bibliotheek hebben de 
leerlingen in groepjes een gedicht gemaakt, en geoefend met het spuiten van grafitti op houten platen. 

 
Op maandag 21 juni mochten wij in de Berenkuil, ons eigen kunstwerk op een muur spuiten. Hier onder wat foto’s van onze kunstwerken. 

 
Het was echt fantastisch! 

 
Groetjes, groep 7 

 

   
 

Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Maxim van Rijn en ben 23 jaar. Ik ben geboren in Tiel, maar inmiddels ben ik woonachtig 
in Eindhoven. 
 
Ik mag volgend jaar de leerkracht van groep 4 zijn op basisschool Karel de Grote. Ik heb dit jaar al een 
aantal keren op woensdagmiddag rondgelopen op Karel de Grote om leeractiviteiten te doen. 
 
Naast het lesgeven vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. In mijn vrije tijd teken, ontwerp en bouw 
ik praalwagens voor het Fruitcorso in Tiel. Als ik dan nog tijd over heb, ben ik vrijwilliger bij het 
jeugdspektakel. Ik begeleid daar kinderen met of zonder extra ondersteuningsbehoeften. 
 
Ik heb al veel zin om volgend jaar er een gezellig jaar van te maken! 



 

  

VVE Thuis 
 
Beste ouders en kinderen van groep 2 die meedoen aan VVE Thuis. 
 
 
Hebben jullie ook zin in de zomer? 
Hebben jullie ook zin in leuke zomerkleren? 
In het werkboekje kleding staat een praatplaat over “modeshow”. Je ziet heel veel 
kleren op de praatplaat. Je leert heel veel woorden: de kleren, de kleding, de trui, de 
blouse, de jurk, de rok, de broek, de jas, de sjaal, de muts, de sok, de mouw, de schoen, 
de laars en de strik. 
De modeshow is in het bos. Het publiek zit op een paddenstoel of op een boomstam. 
Hier leer je ook weer veel woorden: het bos, de kabouter, de muis, de olifant, de vos, 
het kind, de jongen en het meisje. 
Je kunt de stukjes van de praatplaat ook uitknippen. Dan heb je een leuke puzzel. 
 
Heel veel succes ermee. 
Groeten van juf Angelika. 

    

Eindfilm groep 8 
 

Groep 8 is al weken druk bezig met het maken van een eindfilm. Dit doen we i.p.v. een musical! We hebben veel plezier maar het is 
ook hard werken. 

 
De film gaat over een groep die in groep 7 op kamp gaat. Maar daar wordt een vervelende prank uitgehaald….daarom besluit 1 groepje 

kinderen dat het kamp van groep 8 een RAMPENKAMP moet worden! Dat beloofd niet veel goeds….Als dat maar goed afloopt! 
 

Juf Ana-nas, juf Will Chill, juf Roos Vicee en Meester Patrick Paniek hebben er alle vertrouwen in! Victor Flatulent, Demi Darm, Floor 
Zitter en Wim Wind houden er de nodige luchtigheid aan over…uh in. 

 
Oh en we blijken ook goede koks in de klas te hebben, met een Frans tintje…. 

 
Nou ja, hoe dat zit…..dat zien jullie in de film! 

 
Voor nu een paar foto’s van the making of…. 

 

 

   
  



  

Gymles groep 1/2B 
 

Met de gymles zijn we  met verschillende materialen tenten gaan bouwen in de speelzaal. Wat een plezier!! 
 

We leren goed om te overleggen met elkaar. Luisteren als een ander praat. En proberen samen uit wat het beste werk. Soms wat hulp 
van de juf, zodat de tent ook veilig is. 

 
En daarna heerlijk spelen in de tenten!! 

 

   

  
    

Even voorstellen…  
 
Ik ben Hanneke Benders,   
  
Volgend schooljaar kom ik fulltime bij jullie op school werken. Ik ben ruim 24 jaar groepsleerkracht en 
heb de meeste tijd de onderbouw groepen gehad. Ik werk heel graag met het jonge kind. De eerste 
maanden zal je mij zien werken met groepjes kinderen uit de onderbouw en daarna zal ik gaan 
starten met de instroomgroep. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om met de kinderen, 
collega's en ouders er een hele fijne, gezellige, leuke school tijd van te maken.   
  
Ik woon in Asten, heb zelf 3 volwassen kinderen en 3 super lieve kleinkinderen in de leeftijd van bijna 
10 maanden en 7-5 jaar.  
  
Tot snel op bs Karel de Grote.   

 
 

 
 



  

Komt dat zien 
 

Hebben jullie onze nieuwe voorgevel al gezien? 
 

De afgelopen twee weken is er hard gewerkt om onze school in een nieuw jasje te steken. Van der Zandt Studio's bedacht het 
ontwerp. Zij hebben een aantal van onze kinderen gefotografeerd en deze foto's op de voorgevel geplaatst. Zeker de moeite waard om 

even langs te komen en te kijken. Als je goed kijkt ontdek je nog veel meer in deze foto's. 
 

Een dikke pluim voor van der Zandt Studio's! 
 

  
 

  
    



 

 

Gelukkig gezonde kinderen 
 
Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor u en uw kind?   
  
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het 
kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel 
eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.   
  
Jeugdgezondheidszorg   
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit  team bestaat uit een jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun 
ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar.  JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school.    
  
Wat kan het team voor u en uw kind betekenen?   
Gezondheidsonderzoek Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek 
kijken de medewerkers van het team JGZ naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, 
leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.   

 
Extra informatie  
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.opvoeden.nl. Deze informatie is ontwikkeld 
door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.  U vindt 
deze informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volgt u ook de groei en ontwikkeling van uw kind in groeicurves, ontvangt u 
automatisch berichten met info en tips en u kunt een eigen groeipad aanmaken met bijzondere momenten. 
 
Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij een uitnodiging tegen de twee inentingen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, 
Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD 
verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op: www.bmr-dtpprik.nl en 
www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.   
  
Altijd welkom  
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met het team 
Jeugdgezondheidszorg. 

• Maak een afspraak via het JGZ-portaal (voor ouders van kinderen van 4 t/m 11 jaar) 

• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”. 

• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.   
  
De GGD doet meer 

• De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit. 
• GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. 
• Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de 

resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen. 

• De GGD houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten. 
• Meer weten? Lees alle informatie op www.ggdbzo.nl/ouders  

Even praten….  

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn 
die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  Voor dit soort vragen kunt u 
altijd terecht bij het team JGZ. Praten met een deskundige biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, 
geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.   

 

http://www.opvoeden.nl/
https://opvoedinformatie.nl/
https://www.groeigids.nl/
http://www.bmr-dtpprik.nl/
http://www.hpvprik.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
https://jgzportaal.ggdbzo.nl/#!/home
http://www.ggdbzo.nl/ouders
https://www.ggdbzo.nl/informatie/infectieziekten/Paginas/Default.aspx
http://www.ggdbzo.nl/ouders

