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IN DEZE KARREFLITS: 
• Maatregelen corona  

• CITO 

• Project ‘Groen moet je doen’ 

• Schoolfotograaf  

• Bieb weer open  

• Project ‘Oorlog in mijn buurt’ 

• Creatief op ’t Karregat  

• Bericht uit de wijk: GGD – lentekriebels 

• Bericht uit de wijk: Lumens 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatief op ’t Karregat, gemaakt door groep 7 
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 KALENDER 

 

6 april Start project ‘Groen moet je doen’ 

15 april  Karreveegdag  

19 april Schoolfotograaf 

20 april  Schoolfotograaf 

23 april Aangepaste Koningsspelen 

27 april  VRIJ 

3 mei Start meivakantie t/m 14 mei 

 

 

 

 

 

MAATREGELEN CORONA  
Helaas gebeurt het steeds vaker dat er vanwege de coronamaatregelen een klas naar huis moet. 
Graag nemen we jullie mee in de procedure.  
 
Kind blijft thuis: 

1) Wanneer een kind verkouden is en /of klachten heeft gerelateerd aan corona zal deze thuis 
blijven tot de klachten weg zijn en eventueel testen.  

 
Een klas blijft thuis:  

1) Wanneer de leerkracht verkouden is en/of klachten heeft gerelateerd aan corona zal de 
leerkracht worden getest. Indien dit op de werkdag van de leerkracht moet gebeuren en er 
geen vervanging beschikbaar is zal de klas thuis zijn tot de testuitslag bekend is.  

 
2) Wanneer er in het gezin van de leerkracht, gezinsleden met corona gerelateerde klachten 

zijn zal de leerkracht thuis moeten blijven. Indien er geen vervanging beschikbaar is zal de 
klas thuis zijn.  
 

Thuisquarantaine:  
1) Wanneer er in de klas een leerling of leerkracht/stagiaire positief is getest op corona zal de 

klas in quarantaine moeten. Vanaf dag 5 is het mogelijk om te laten testen. Mocht u dit niet 
willen zal de quarantaine 10 dagen gelden.  

 

Op dit moment zijn we gebonden aan regels die gelden vanuit het RIVM. We kunnen alleen 

kinderen opvangen waarvan ouders in cruciale beroepen werkzaam zijn. Hiermee doorkruisen we 

de bubbel. We hopen dat de verkoudheden snel over zijn, waardoor we weer minder risico lopen op 

thuisblijven of thuisquarantaine. 
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CITO  

Op dinsdag 6 april zullen de CITO-resultaten met jullie worden 

gedeeld vanuit de leerkracht. De CITO-toetsen worden als 

informatie gezien om te zien waar het kind staat en welke lesstof 

nog wat extra aandacht mag krijgen.  

 

 

 

 
 
 
 
 PROJECT ‘GROEN MOET JE DOEN’ 

 

Op 6 april starten we met het schoolbrede project ‘Groen moet 
je doen’. Tijdens dit project gaan we op allerlei manieren aan de 
slag met milieueducatie en duurzaamheid. Zo zullen we op 15 
april een Karreveegdag houden waarin we de buurt een stukje 
schoner willen maken. Alle groepen zullen aan het einde van 
het project hun eindwerk presenteren. Zo zal er een 
insectenhotel en moestuin komen in de patio. De kleuters gaan 
lekker aan de slag op een blote-voetenpad.  
Op 29 april staat er een tentoonstelling gepland. Helaas is het 
nog niet mogelijk om jullie uit te nodigen in de school maar wij 
zullen dit op een andere manier met jullie gaan delen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF   

Maandag 19 april en dinsdag 20 april komt de 

schoolfotograaf weer foto’s maken. Alle kinderen van school en 

de peuters van Korein gaan op de foto.  

 

Dit jaar worden er helaas geen broertjes en\of zusjes foto’s 

gemaakt. In verband met de huidige corona regels is dit niet 

haalbaar. Gelukkig kunnen er wel mooie portret- en 

groepsfoto’s gemaakt worden.   

  

Net zoals vorig jaar verloopt de complete afhandeling van de 

schoolfotografie via internet. Dit betekent dat uw kind na het 

maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaart ontvangt. 

Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en 

wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in  

op www.sgoolfotografie.nl. 
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 BIEB WEER OPEN 

 

In de week van 29 maart gaan we de schoolbieb weer opstarten. De 
karren met boeken voor de betreffende groepen worden dan naar de 
huiskamers gereden en daar mogen de kinderen dan een boek 
uitzoeken. De kinderen mogen boeken lenen voor in de klas en voor 
thuis. De bieb is dus alleen open onder schooltijd. 
 

 CREATIEF OP ‘T KARREGAT 
 De afgelopen weken zijn de leerlingen weer creatief bezig geweest 

tijdens de lessen Beeldende vorming. Door alle maatregelen rondom 
Covid-19 zijn de leerkrachten genoodzaakt om de lessen zelf te 
geven. Ik probeer daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen met alle 
voorbereidingen voor de lessen. Groep 3, 4, 5 en 6 hebben werk 
bekeken van de kunstenaar Wayne Thiebaud. Daarna hebben ze zijn 
stijlkenmerken verwerkt in een opdracht.  
Groep 3 en 4 hebben een potje gemaakt in de vorm van een cupcake 
d.m.v. de pinchpot methode. Daarna hebben ze geprobeerd om 
pastelkleuren te mengen om het potje te verven.  
 
De groepen 5 en 6 hebben een taart in perspectief getekend en 
geprobeerd om met "warme" en "koele" kleuren de taart in te kleuren 
en schaduw na te bootsen.  
 
Groep 7 heeft werk bekeken van Sandra Silberzweig en in de stijl 
hiervan een portret getekend met zwarte lijm en pastelkrijt. Hierbij 
moesten ze elk inkleuren met twee "harmonieuze" kleuren en die in 
elkaar laten overlopen. Als laatste stap hebben ze met oliepastelkrijt 
patronen aangebracht in contrasterende kleuren.  
 
Groep 8 is begonnen met een linosnede. De resultaten hiervan laten 
nog even op zich wachten...  
 

 

PROJECT ‘OORLOG IN MIJN BUURT’   

Wij zijn Lieve, Guusje, en Selina uit groep 7 en 8. Wij hebben een 
project gedaan met heel de klas: Het heet oorlog in mijn buurt. De 
bedoeling was dat we gingen leren hoe oorlog in Eindhoven was. 
Eerst heeft Peter Buddemeijer een filmpje gemaakt met uitleg over 
zijn verhaal in de oorlog. Daarna hebben we groepjes van 4 
gemaakt en zijn we oudere mensen gaan interviewen. Dat was erg 
interessant en erg gezellig. Daarna hebben we de verhalen van de 
oudere mensen na verteld.  De oudere mensen waren erbij via 
zoom. Eigenlijk zouden ze in de klas komen maar dat ging niet 
vanwege Covid.  
Groetjes: Guusje Lieve Selina 
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BERICHT UIT DE WIJK: 

GGD- LENTEKRIEBELS 
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BERICHT UIT DE WIJK: 

LUMENS 

 
Hoe geef ik mijn kind zelfvertrouwen. 
 
Het ene kind heeft van nature meer zelfvertrouwen dan het andere kind. Elk kind bewandelt zijn 
eigen weg en heeft een ander karakter. Lang niet altijd hoeft wat minder zelfvertrouwen een 
probleem te zijn of te worden. Sommige kinderen zijn als klein kind verlegen en onzeker, maar 
groeien daar vanzelf overheen.  
Bij anderen blijft het moeilijk. 
Je kunt in de thuissituatie en als ouders wel een positieve invloed uitoefenen om het 
zelfvertrouwen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.  
 
Tips:  
Als basis is een stabiele thuissituatie met heldere regels en grenzen belangrijk. Dit geeft je kind de 
veiligheid om van hieruit te gaan oefenen. 

• Is je kind verlegen en heeft het moeite op andere kinderen af te stappen? Oefen er niet te 
veel druk op uit. Laat vooral merken dat je er op vertrouwt dat je kind het redt. Als 
kinderen voelen dat je heel graag wilt dat ze spontaner reageren of contacten leggen dan 
werkt dit meestal alleen maar averechts. 

• Positieve ervaringen opdoen geeft kracht en zelfvertrouwen. Moeilijke situaties kun je 
soms  
in kleine stapjes opdelen, zodat er succesjes behaald worden. Niet meteen een paar  
kinderen te spelen vragen, maar beginnen met het rustige buurmeisje dat ze al kent. 

•  Het helpt ook als je als ouder zelf ook zelfvertrouwen uitstraalt. 

•  Geef onzekere kinderen veel complimenten, vooral op een beschrijvende manier. Laat 
horen     
 wat er al wél gelukt is. “Je hebt zelf aan die meneer gevraagd of je aan de beurt was. Dat    
 noem ik nog eens dapper!”. 

 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  
 
Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.  
 
Je kunt me ook bellen of mailen.  
 
Tot ziens,  
Karin Lasaroms 
06 51056222 
k.lasaroms@lumenswerkt.nl  
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