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In deze Karreflits: 

 

 Schoolfruit gestart  

 Parro  

 Geboortenieuws  

 Sintnieuws 

 Sponsorloop 

 Ziekmelden  

 MR 

 Subsidie voor extra ondersteuning in het onderwijs 

 Leerlingenraad 

 Bericht uit de wijk: Lumens werkt    
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 KALENDER 

 

27 november Spelletjesdag groepen 1/2  

4 december Sintviering  

 Kerstviering (de invulling hiervan volgt nog) 

18 december Start kerstvakantie om 12.00 uur  

4 januari Weer naar school  

 

 

 

 

 SCHOOLFRUIT  
 Vanaf deze week nemen we deel aan het EU-

schoolfruit programma waardoor er 20 weken lang 3 

dagen in de week groente of fruit wordt uitgedeeld 

in de klassen. De dagen dat we het fruit uitdelen zijn 

woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen 

hoeven de kinderen zelf geen tussendoortje mee te 

nemen vanuit huis.  

 

 

 

PARRO  

We zijn van start gegaan met onze nieuwe communicatie app 

Parro. Via deze app zullen we geregeld informatie delen wat 

we aan het doen zijn in de klas. Ook kan er via deze app 

contact worden gezocht met de leerkracht.  

 

Wij vragen u om de privacy-voorkeuren in te stellen via deze 

app zodat wij ook foto’s en filmpjes kunnen gaan plaatsen.  

Dit kunt u doen via: 

instellingen -> privacy-voorkeuren -> klik op het potloodje en 

breng de wijziging aan.  

 

Er is een kopje toegevoegd met toestemming beeldmateriaal 

Parro.  

 

 

 GEBOORTENIEUWS 
 Op 14 oktober is Anneke Luijten bevallen 

van een prachtige dochter Lindie. Met 

moeder en dochter gaat het goed. 

Proficiat! 
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 SINTNIEUWS 
 Gezien de huidige situatie en de onzekerheden waarmee we te maken 

hebben, is er besloten de Sint niet op school te laten komen. Hij is tenslotte 

al heel oud en we willen niet dat hij ziek wordt! Uiteraard komt hij wel op 

een andere manier op school, maar hoe; dat is nog een verrassing! Het 

feest met alle voorbereidingen gaat gewoon door, we gaan er een gezellige 

sfeervolle Sinterklaasperiode van maken, waarin de schoen nog gezet zal 

gaan worden en bij de bovenbouw lootjes zullen worden getrokken. We 

houden jullie op de hoogte! 

 

 

SPONSORLOOP  
Wauw!! Maar liefst ruim € 3000,- is er opgehaald 

tijdens de sponsorloop op 13 oktober voor nieuw 

buitenspeelmateriaal en het goede doel 

‘Because we carry’. Onze kinderen hebben 

enorm veel mensen enthousiast gekregen om 

hen te sponsoren. En natuurlijk hebben de 

kinderen hun rondes zo snel mogelijk afgelegd 

om zoveel mogelijk geld binnen te halen. 

Hiermee kunnen we materialen aan gaan 

schaffen zodat we gericht buitenspel kunnen 

geven aan de kinderen. Maar we doen meer! Er 

gaat ook geld naar het naar het goede doel 

‘Because we carry’. Dit is een beweging van 

mensen die onmacht omzet in daadkracht.  

 

Het doel is ouders en kinderen te helpen die 

gevlucht zijn voor oorlog, dreigingen of een 

natuurramp. Dit doen ze op campus Kara Tepe 

en op Moria op Lesbos. Onlangs is kamp Moria 

tot de grond toe afgebrand waardoor veel 

mensen nu op straat leven. De stichting helpt 

met een team vrijwilligers de mensen op de 

vlucht in Lesbos. Dat begint bij het geven van 

noodhulp als luiers, kleding en slaapzakken. 

Onze juf Willemijn wil ook daadwerkelijk daar 

gaan helpen als vrijwilliger in de voorjaars- of 

meivakantie. Voor meer informatie over 

‘Because we carry’ kijk dan op: 

https://www.becausewecarry.org/ 

 

 

 ZIEKMELDEN 
 Het ziekmelden van uw kind kan vanaf nu via de 

chat in Parro met de leerkracht van uw kind. 

Daarnaast zijn we ook telefonisch bereikbaar 

voor ziekmeldingen via het telefoonnummer: 

040-281 03 26. 

 

 

 

MR 
Donderdag 5 november jl. is er een vergadering geweest van de medezeggenschapsraad (MR). 
Onder andere de volgende punten zijn aan de orde gekomen: 

- Mededelingen vanuit de directie 
- Omnio 
- Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020 
- Speerpunten MR schooljaar 2020-2021 

De notulen en het jaarverslag zijn binnen afzienbare tijd terug te lezen op de website van de school. 
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SUBSIDIE VOOR EXTRA ONDERSTEUNING IN HET ONDERWIJS  
Vanuit de overheid is er aan het onderwijs een subsidie toegekend vooe  kinderen die achterstand 

opgelopen hebben tijdens de periode van het thuisonderwijs. De subsidie is bedoeld om dit 

schooljaar inhaal-en ondersteuningsprogramma’s op te zetten voor deze kinderen. Ook ’t Karregat 

heeft deze subsidie ontvangen. De leerkrachten zijn nu met de intern begeleiders aan het kijken 

waar extra ondersteuning nodig is en welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Als uw kind 

hiervoor in aanmerking komt dan hoort u dit van de leerkracht van uw zoon/dochter.   

 

 

LEERLINGENRAAD  
Afgelopen schooljaar heeft de leerlingenraad een boekenmarkt georganiseerd. Het plan was om 

met de opbrengst van deze boekenmarkt de bieb heel knus te maken, zodat je daar met je klas 

naar toe kunt gaan om lekker te lezen. Met allemaal gezellige zit- en ligkussens zijn we al een heel 

eind op weg. Ook in de huiskamers worden fijne leeshoeken ingericht, waar al veel gebruik van 

wordt gemaakt. Met de nieuwe leerlingenraad gaan we dit project afronden. 

Vorige maand is deze nieuwe Leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van 

de groepen 6 t/m 8, zowel van Omnio als de reguliere afdeling van onze school. Graag stellen ze 

zich aan jullie voor: 

“Hoi, ik heet Silas. Ik wil dat heel de school leuk kan buitenspelen, bijvoorbeeld met meer spullen 

om buiten te spelen.” 

 

“Ik ben Zoë, 11 jaar oud. Ik wou graag in de 

leerlingenraad omdat ik kinderen met een fijn gevoel 

naar school wil laten sturen. En om dingen te kunnen 

bespreken die kunnen verbeteren.” 

 

“Ik ben Selina en ik hoop dat er meer buiten speel 

dingen komen zoals voetballen en andere dingen en dat 

kinderen hun meer veilig voelen en dat we misschien 

meer kunnen buiten spelen/gymmen.” 

 

“Mijn naam ik Kaan. Ik vind het belangrijk dat de school leuk is om bijvoorbeeld leuke dingen te 

doen met de klas.” 

 

“Hoi, ik ben Jens, ik zit in de leerlingenraad en houd van tekenen, programmeren, muziek maken én 

lezen. Ik weet eigenlijk niet waarom ik in de leerlingenraad zit, maar ik wel er graag over 

meedenken.” 

 

“Hoi, ik ben Eline. Ik hoop in de leerlingenraad te bereiken om meer te gymmen/sporten zowel 

buiten als binnen in de gymzaal.” 

 

De leerlingenraad vergadert elke maand, onder begeleiding van Annelien Veerman (bovenbouw-

coördinator). Er worden dan diverse onderwerpen besproken om het voor alle kinderen op ’t 

Karregat leuker, gezelliger, veiliger en beter te maken. Via de Karreflits zullen we jullie daar van op 

de hoogte houden. 
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BERICHT UIT DE WIJK: 

LUMENS WERKT 
 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer bijna in het land! 

Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het paard en 
cadeautjes. 

Sommige kinderen worden er extra druk van of slapen er slecht door. 

Ook voor ouders is het bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar boven kunnen 
komen: wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag mijn kind 
zijn schoen zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag? Etc. 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. 

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoed ) vragen bij mij terecht. 

U kunt mij altijd bellen.  

Hartelijke groet,  
Karin Lasaroms 
06 51056222  
k.lasaroms@lumenswerkt.nl  
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