
 
 
 

 

 

 

  

Directiebabbels 
  Agenda 

 

Di 09-03-2021 
Voorstelling op school voor de  
groepen 3 en 4 (we houden 
rekening met de geldende 
coronaprotocollen).  

 
 
 
 

Lieve ouders en kinderen, 

Na twee weken voorjaarsvakantie mogen we alle kinderen weer verwelkomen in de 

school. Daar zijn we super blij mee! 

In de periode van het afstandsonderwijs is er door alle meesters, juffen, kinderen en 

ouders héél hard gewerkt. Toen we hoorden dat we als school weer open mochten is 

er opnieuw hard gewerkt door alle teamleden van Karel de Grote dit zo veilig en 

verantwoord mogelijk te doen. We hebben er bijvoorbeeld voor gekozen de 

kleutergroepen 15 minuten later te laten beginnen en 15 minuten eerder te laten 

eindigen. De kinderen van groep 5 en 6 komen door de hoofdingang naar 

binnen/buiten en de kinderen van groep 7 en 8 gaan via het lokaal van Korein naar 

binnen/buiten. Op deze manier hebben we rustige, veilige looproutes in de school.  

De pauzes houden we apart per groep op het schoolplein en op het gehele grasveld 

aan de Mendelssohnlaan.  

Wij zijn ook erg blij dat alle ouders zich netjes aan de 1,5m houden bij het 

brengen/halen van de kinderen.  

 

Deze weken wordt er door de meesters/juffen goed gekeken op welk niveau de 

kinderen zich bevinden. Hiervoor nemen we de komende weken de M-toetsen van 

CITO af. Deze toetsen gebruiken we niet om kinderen zomaar een score te geven en te 

beoordelen, maar juist om extra goed in te kunnen schatten waar zij op dit moment in 

hun ontwikkeling zijn.  

Voor de voorjaarsvakantie heeft de school vragenlijsten onder ouders en leerkrachten 

uitgezet. Deze vragenlijsten gaan onder andere over tevredenheid over de school. 

Maar liefst 45% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld! Vorig schooljaar was dit 

31%. Wij vinden het ontzettend fijn dat u deze vragenlijst heeft ingevuld. Op deze 

manier krijgen we als school een nog beter beeld van wat u van de school vindt en wat 

mogelijk nog beter kan. Bedankt!  

 

Op de resultaten van de vragenlijsten mogen wij heel trots zijn: 

- Oudertevredenheid: cijfer 8,0 

- Leerkracht / medewerker tevredenheid: cijfer 8,4 

De vragenlijsten onder leerlingen nemen wij volgende week in de groepen 5 t/m 8 af.  

Wanneer deze resultaten binnen zijn zal ik de belangrijkste conclusies van de 

vragenlijsten onder ouders, teamleden en leerlingen met u delen.  

Met vriendelijke groet, 

namens team Karel de Grote 

Ruben Adriaans  

 

 

 

   5 maart 2021 



  

EU-Schoolfruit wordt verlengd 
 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma loopt normaal gesproken van half november tot half april. Door de lockdown 
hebben we 5 weken geen EU-Schoolfruit- en groente ontvangen. Om deze reden wordt het programma uitgebreid met 5 
extra weken. Het programma wordt verlengd tot en met 4 juni 2021! 
 

    

VVE Thuis 
 
Voor de kinderen uit groep 2 die meedoen aan het project VVE thuis is er voor de komende weken een 
werkboekje. 
Dit boekje gaat over het weer. De titel is sneeuw en ijs. Wel even raar als het nu zo’n mooi weer is. 
 
Je mag een weerkalender bijhouden. Ga elke dag samen buiten kijken wat voor weer het is. Je mag elke dag tekenen wat voor weer 
het is. 
 
Ook mag je de twee poppen aankleden. Er zijn sokken, schoenen, handschoenen, een muts, een broek, een trui, een jas, een shirt en 
een korte broek die je uit mag knippen. 
 
De jongen heeft winterkleding nodig en het meisje zomerkleding. Je mag de kledingstukken opplakken. 
Je mag ook een paar proefjes met papa of mama doen. Succes ermee. 
 
De praatplaat gaat over de Noordpool. Op de plaat zie je van alles dat niet af is. Jij mag vertellen waar de plaatjes bij horen. 
 
Heel veel plezier ermee. 
 
Groeten van juffrouw Angelika. 

 

    
  

Thema talenten in groep 3A 
 

Groep 3A is al gestart met het thema talenten van de Gelukskoffer. We hebben besproken wat talenten zijn. Hieronder zie je een 
aantal talenten van kinderen en waar ze nog beter in willen worden. 

 

   
 
 
 
 

 



 

  

Heerlijk buiten spelen. De lente laat van zich horen. 🌤️ 
 

   
 

Even voorstellen… 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Mijn naam is Robin van Ark en ik ben sinds afgelopen maandag de nieuwe LIO stagiair in groep 1/2B bij juf 
Vera. 
  
Ik ben 27 jaar en woon op het mooie Strijp-S in Eindhoven. Ik ben 4e jaar student aan de Fontys Pabo. Het 
komende half jaar ga ik toewerken naar het volledig en zelfstandig draaien van de groep en af te studeren. In 
eerste instantie ben ik op maandag en dinsdag aanwezig en uiteindelijk de volledige weken.  
 
Een aantal kinderen kennen mij al van de noodopvang tijdens de Lockdown. Mochten er vragen zijn of wilt u 
even kennis maken, dan kunt u mij natuurlijk altijd een bericht sturen (r.vanark@skpo.nl) of even 
aanspreken bij het hek. 

 

Voorstelling voor groep 3 en 4 
 
Volgende week dinsdag zal groep 3 en 4 toch kunnen genieten van een optreden van 'Unieke zaken'. De 
workshops in de klas zullen NIET doorgaan. Maar in de aula kunnen we tussen de groepen een ruime afstand 
creëren waardoor ze wél naar de voorstelling kunnen kijken. Super fijn dat we dit toch door kunnen laten 
gaan. 
 
"Op een dag wordt Koosje wakker en komt erachter dat zij haar neus mist. Wat nu? Zij speurt door de stad, 
zoekt hulp bij de politie, de krant en bij de dokter maar het haalt niets uit. Tot opeens de neus weer terug op 
haar gezicht zit.  En alles is zoals het was. 
Echt waar, dergelijke geschiedenissen doen zich voor in het leven. Niet vaak, maar pas op… het kan je zomaar 
overkomen. …" 

 



 

  

Letterfeest groep 3 
 

De vrijdag voor de carnavalsvakantie hadden ze nog een klein letterfeestje in groep 3. Een speciale gast, meester Ruben, kwam de 
letterdiploma’s uitdelen. Daarna hebben ze nog een letterbingo gedaan! 

 

 

  
 

Sebastian vertelt… 
 

Hallo, mijn naam is Sebastian. 
 

Ik ga jullie vertellen over mijn hobby, skaten. 
Skaten is een heel leuke hobby, sport. Het gevoel als je een nieuwe truck kunt, is het beste gevoel ooit. Je leert steeds nieuwe trucks en 
dat maakt je blij. Het is ook heel sportief, omdat je steeds in beweging blijft. Natuurlijk van je af en toe, maar dat hoort erbij. Van vallen 

leer je opstaan. 
 

Iedereen support jou als je nieuw bent en als je hulp nodig hebt, helpen andere skaters jou. Je kunt ook bijna overal skaten, zoals in het 
centrum of op de skatebaan. En gewoon op straat. Op elke plek kun je iets anders doen en als je elke dag blijft skaten, word je vanzelf 

goed. 
 

Sebastian groep 8 
 

  
 
 



 

  

Gelukskoffer thema talenten  
 

De Gelukskoffer start de komende week met een nieuw thema, Talenten. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema 
dankbaarheid. 

Wij zijn blij en dankbaar dat we de kinderen weer in de school mogen verwelkomen. 
 

Je vindt het niet in gouden ringen 
Het zit hem in de kleine dingen 

De geur van de lente 
De lach van een kind 

Dat is waar ik geluk in vind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gevonden voorwerpen 
 

Deze gevonden voorwerpen liggen al een lange tijd op school. Herkent u iets, neem dan contact op met de leerkracht. 
Wanneer het voor volgende week woensdag 10 maart niet is opgehaald is, schenken we het aan een goed doel. 

 

  
 
 



 


