
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
Fijne vakantie! Agenda 

 

Ma 06-8-2021 
Vakantie voorbij, weer naar 
school.  
 
 
 

Beste ouders en verzorgers, 

De zomervakantie gaat bijna beginnen. Voor veel ouders en kinderen is het spannend 

of zij kunnen vliegen in de vakantie. Wij wensen groot en klein een fijne tijd, ver weg 

of in uw huis hier. 

Fijne vakantie allemaal en tot 6 september, dan gaan we weer beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   23 juli 2021 



  

De feestweek van groep 8 
 

Dit jaar ging het kamp niet door, maar hebben we een feestelijke week gehad. 
 

We zijn naar Klimrijk geweest en hebben daar een paar uur gelasergamed in het bos. We hebben er ook nog leuk gespeeld met o.a. de 
kabelbaan en het springkussen. Na de frietjes zijn we gaan klimmen. Soms was dat best spannend. 

 
Tijdens de tweede dag hebben we lekker zitten chillen, gekletst en spelletjes gedaan. Na de pauze hebben we een workshop gehad 

over een voorstelling; 'Anne 10 jaar'. 
 

Op dag 3 en 4 zijn we naar Your Choise geweest. We hebben daar allerlei spelletjes gespeeld zoals het grote chaosspel, een soort 
papier steen schaar spel, minute to win it en een escaperoom. Ook hebben we heerlijk geluncht. 

 
Priscilla en Juweriya 

 

   

   

   
   

Marathon Eindhoven 
 
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021 vindt de 37e editie van de Marathon Eindhoven weer plaats.  
Op zondag 10 oktober kunnen wij met onze school (groepen 4-5-6-7-8) meedoen aan de City Run van 5 km. 
 
In het nieuwe schooljaar vinden er trainingslessen voor de groepen 4-5-6-7-8 plaats.  
 
Heb je interesse? Houdt dan zondag 10 oktober alvast vrij in je agenda!    



 

  

VVE Thuis 
 

Beste ouders, 
Voor de kinderen die mee doen aan VVE Thuis ( groep 2 ): 

 
Bij de thema opening hebben juf Vera en juf Albertineke geprobeerd om een tent op te zetten. Het luchtbed was veel te groot voor hun 

tent! 
 

Voor VVE thuis krijgen de kleuters een werkboekje over het thema zomer. 
 

Op de praatplaat zie je allerlei woorden: vissen, duiken, picknicken, zwemmen, scheppen, overgooien, zonnebaden, vliegen, roeien, 
piraat, schommelen, glijden en uitrusten. 

 
Het knipblad van de vlinder ziet er leuk uit. 

 
Je leert de volgende woorden: de zomer, de vlinder, het lijf, de kop, de voelspriet, vliegen, fladderen, kleuren. 

 
Wat vind jij een vrolijke kleur? 

Hou je van felle kleuren? 
Veel succes met het knutselen en een hele fijne zomervakantie toegewenst. 

 
Groeten van juf Angelika. 

 

   
 

 

Logopediepraktijk gaat in de zomer door! 
 

De zomervakantie staat voor de deur!  
Ga je niet op vakantie en wil je gewoon naar logopedie komen? Dat kan! 

Wij werken tijdens de vakantie door. 
Als je nog geen afspraak hebt staan kan je dit inplannen door ons te bellen of te appen. 

 
Na de zomervakantie gaat Logopediepraktijk Renske Bondt verder onder de naam 

'Sprekend Wijs'! 
 

 
 
 
 
 

 
Fijne zomer! 

 
Renske – 0654668967 
Anne –  0625266796 

 
 
 



 

  

Ouders bedankt! 
 

Deze week kregen alle ouders een bedankje voor hun inzet tijdens dit schooljaar, namelijk een hele mooie gele zonnebloem. 
De ouders die hebben geholpen tijdens het overblijven kregen daarnaast ook nog prachtige gladiolen. 

Fijne vakantie en tot volgend schooljaar! 
 

  
 

Afscheid juf Vera 
 
Lieve ouders, 
 
Mijn afscheid vandaag voelde erg dubbel. Ik ga een fijne school met leuke kinderen, collega's en ouders achter mij laten. Maar ik heb erg 
veel zin om na de schoolvakantie te starten op Basisschool de Bron. Ik zal hier een aantal dagen aan de slag gaan als leerkracht van groep 
8. De overige dagen zal ik leerkrachten begeleiden en ondersteunen (IB). Ik kijk hier heel erg naar uit. Heerlijk dicht bij huis en een mooie 
stap in mijn ontwikkeling. 
 
Ik zal daarentegen basisschool Karel de Grote ontzettend gaan missen. Maar ik ben trots dat ik hier als leerkracht heb mogen 
werken. Daarom wil ik u nogmaals 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. 
 
Tot ziens,  
 
Liefs juf Vera 
 
 

De gelukskoffer  
 

De afgelopen twee weken hebben de kinderen gewerkt aan het thema geluk doorgeven. Iedere leerling heeft een steen 

versierd en daar een mooie tekening of lieve tekst opgezet. Deze kleurrijke stenen zien er prachtig uit. Hieronder een aantal 

stenen uit groep 7 en groep 5. 

De stenen worden verstopt in de wijk. Dus wie weet, kom je deze vakantie een vrolijke steen tegen.  Je mag de steen 

bewaren of weer ergens anders verstoppen.  We wensen iedereen een hele fijne vakantie!  

 
 
 
 
 



 

  

Opfrisbeurt voor de hallen 
 

De hallen bij de verschillende groepen zijn al een aantal jaren hetzelfde. Tijd voor verandering. 
Samen met een aantal leerlingen uit elke groep is Juf Vera gaan kijken hoe het anders kan. 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een ontwerp mogen maken. 
Met een klein groepje kinderen hebben we een aantal ontwerpen uitgekozen. 

Met de geselecteerde tekeningen is Juf Vera in gesprek gegaan met een ontwerper en de eerste ontwerpen zijn er al! 
Na de vakantie gaan juf Madeleine en juf Ilona hier mee verder.  

 

 

  

   
 

Veterstrikdiploma  
 

De kinderen van groep 1-2A die naar groep 3 gaan kunnen allemaal veters strikken! Ze hebben allemaal hun veterstrikdiploma gekregen. 
Super knap!  

 



  

Bereslim 
 

Beste ouders die werken met het programma Bereslim. 
 
Enkele ouders hebben in december 2020 van de bibliotheek een iPad mogen lenen om zo prentenboeken met hun kind te kunnen 
bekijken. 
De iPad mogen jullie ook in de zomervakantie gebruiken. 
Hebben jullie al het verhaaltje Balotje op vakantie gekeken? 
Ze gaat met de auto op vakantie. 
Ze gaat naar een ander land. 
Ze vindt het heel spannend. 
Ze leert een jongetje kennen uit een ander land. 
Ze spreken een andere taal. 
Toch hebben ze veel lol. 
Ze rennen, spelen en gaan zwemmen. 
 
Veel plezier met het verhaal Balotje op vakantie. 

 

    

Voorstelling van ‘Hilaria’ 
 

Gisterochtend hebben we met de hele school genoten van een ontzettend leuke theatershow. 
Alle kinderen van groep 1 tot en met 7 vonden het erg leuk. 

Het cabaret duo Hilaria uit Den Haag voerde voor ons de show “Vliegende honden bijten niet” op. Op de site www.Hilaria.nl vindt u 
leuke filmpjes en tips. 

Hieronder een aantal foto’s van deze leuke voorstelling. 
 

 

 
 

    

http://www.hilaria.nl/


 

Afscheid groep 8 
 

Donderdagavond 15 juli was er een speciale avond voor groep 8! Daar hebben we samen gekeken naar het eindresultaat van onze 
groep 8 film! Daarna hebben we er nog een gezellige avond van gemaakt! 

 
Wat was het gezellige bedoeling. We hebben gelachen en genoten van de film. De film was harstikke leuk de kinderen hadden super 

goed geacteerd! We hadden zelf bij de bloopers een toevallige passant. 
 

We hebben op dinsdag 20 juli het afscheid van groep 8! 
 

We hebben voor de kleine pauze afscheid genomen van meester Toine we hebben een kahoot quiz gedaan en nog een leuke bingo! Na 
de pauze hebben we afscheid genomen van de kinderen. 

 
Dinsdag na de grote pauze hebben we afscheid genomen van de kinderen. Via een hoge waterglijbaan zijn we de school uitgegleden! 

 
Namens de leerlingen en leraren van groep 8. Tot ziens groep 8! 

 

  

   

     

   



NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH  
 
Janneke Bogaerts 
Juni 2021 
 
 
 

 
 
  

LEESPLEZIER 

 

 

 

 

 

 

Speciaal voor kinderen van            

groep 3 en 4 

Haal vanaf 15 juli in de bibliotheek 

een gevuld zomerleestasje op!  

In het tasje vind je 3 leuke boeken op 

AVI niveau om in de vakantie lekker 

(samen) te lezen.  

Er zit een gezellige leesbingokaart bij 

en informatie voor ouders. De boeken 

moet je weer inleveren als ze uit zijn, 

maar het tasje mag je houden. Handig 

om meteen nieuwe boeken te lenen! 

Je kunt het tasje afhalen in De Witte 

Dame, Het Huis van Waalre en 

Expeditie E. OP=OP!  

Ben je nog geen lid van de 

bibliotheek? Geen probleem, kinderen 

tot 18 jaar worden gratis lid. 

Schrijf je in via deze link en haal 

meteen je tasje en je pasje! 

  

 

 

 DIGITALE GELETTERDHEID 

 
WEET IK VEEL! Festival 

Van leren programmeren, virtual reality en 

sportief skaten tot ontwerpen, bouwen of free 

runnen! Dit en meer is er te doen tijdens WEET 

IK VEEL! van 30 augustus t/m 3 september.  

 

Tijdens het festival ontdek je van alles op het 

gebied van techniek, ontwerpen, maken, media, 

cultuur, onderzoeken en bewegen op 

verschillende toffe plekken op Strijp-S. 

 

Begeleid door professionals die jou helpen 

nieuwe dingen te ontdekken, neem je deel aan 

twee workshops per dag en tussendoor lunchen 

we gezamenlijk. 

Kijk voor meer informatie op deze site. En bestel 

hier je tickets. Ben jij er ook bij? 

  

 

 

 

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

De campagne ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ 

heeft als missie om alle kinderen in Nederland 

op te laten groeien tussen de mooiste boeken..  

Het prentenboek van 2021 is Max en de 

Maximonsters van Maurice Sendak en ligt vanaf 

18 juni in de boekhandel voor € 2,50. 

 

 

 

 

 

 

https://eind.iblv.brocade.uninova.nl/vufind/register?ui=uninova&abonnement=eind-jg13
http://www.weetikveelfestival.nl/programma-2021.html
https://eindhoven.op-shop.nl/6622/weet-ik-veel-festival-2021/30-08-2021


 

De online Bibliotheek-app 
 
Lezen in de zomervakantie kan ook 
digitaal! Kinderen kunnen met een gratis 
jeugdabonnement of hun 
schoolbibliotheekpas in de zomer 
gewoon doorlezen in de online 
Bibliotheek-app. De app is gratis! 
 
Klik hier en download de app voor 
Android of Apple. 
Behalve e-books zijn hier ook 
luisterboeken te downloaden. 
 
Een gratis jeugdabonnement van de 
Bibliotheek Eindhoven is aan te vragen 
via deze link.  

 

 
 
 
 
Lezen in de zomervakantie 
Nog even en het is weer zomervakantie! 
Tijd voor zon, vrij zijn en … lekker een 
boek lezen? Helaas schiet dat laatste er 
nog wel eens bij in. Dat is jammer, want 
kinderen die tijdens de zomervakantie 
bijna niet lezen, lopen de kans maar liefst 
1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun 
leesontwikkeling. Daarom is lezen in de 
zomervakantie zo belangrijk. 
Lezen in de zomervakantie wordt nu extra 
gemakkelijk gemaakt! Kinderen kunnen 
boeken van de Bibliotheek op School 
langer lenen èn ze kunnen gratis gebruik 
maken van de online Bibliotheek-app! 
 
Extra lang boeken lenen van de 
Bibliotheek op School 
In de Bibliotheek op School kunnen 
kinderen vanaf maandag 5 juli boeken 
lenen tot maandag 13 september. Na de 
vakantie is er dus nog even tijd om de 
boeken weer bij elkaar te zoeken en op 
school in te leveren. Ook mogen de 
kinderen zelfs 6 boeken tegelijk lenen tot 
13 september. Dat wordt dus lekker lang 
lezen in de vakantie! 
 
Zien wat er geleend is? 
Met het pasnummer van de Bibliotheek op 
School-pas kan er op de website van de 
bibliotheek ingelogd worden bij “Mijn 
bibliotheek”. Daar is te zien wat er is 
geleend en wanneer het weer ingeleverd 
moet worden. De boeken kunnen worden 
verlengd en er kan een e-mailadres 
opgegeven worden. Naar dit e-mailadres 
wordt een herinnering gestuurd als de 
boeken bijna ingeleverd of verlengd 
moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tip 
Noteer op school het pasnummer van de 
biebpas van je kind! Dan kun je altijd 
inloggen op “Mijn bibliotheek” via de 
website: www.bibliotheekeindhoven.nl 
 
Inloggen op “Mijn Bibliotheek” 
Je logt in met het pasnummer (beginnend 
met 4050…) en een viercijferige 
combinatie van de geboortedatum van je 
kind. De geboortemaand en de laatste 
twee cijfers van het geboortejaar. 
Voorbeeld: geboortedatum 07 juni 2009 
wordt 0609. 
 

 
Belangrijke data: 

- Vanaf maandag 5 juli: extra lang 
boeken lenen, tot 13 september 

- Vanaf maandag 5 juli: maximaal 6 
boeken tegelijk lenen 

- Uiterlijk maandag 13 september: 
de geleende vakantieboeken 
inleveren 

 

 

 

Een fijne zomervakantie gewenst! 

https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://eind.iblv.brocade.uninova.nl/vufind/register?ui=uninova&abonnement=eind-jg13
http://www.bibliotheekeindhoven.nl/

