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In deze Karreflits:  

• Even voorstellen  

• Vakantierooster en studiedagen  

• Schoolreisje  

• Naschools activiteitenaanbod  

• Moestuin 

• Marathon  

• Schaaktoernooi Eindhoven Cup  

• Vormingsonderwijs  

• Bericht uit de wijk: Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen 

• Bericht uit de wijk: Vacature bij Poetsbedrijf Care – op onze school 

 

 

Schooljaar 2021-2022 is van start gegaan.  
Welkom allemaal na een welverdiende zomervakantie! 
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 KALENDER 

 

23 t/m 29 september  Startgesprekken   

30 september  Studiedag – leerlingen zijn vrij  

1 oktober Schoolreisje  

5 oktober Verjaardagsdag leerkrachten 

 6 oktober  Start Kinderboekenweek  

 

 

 

 
 EVEN VOORSTELLEN 

 
 

 

Hallo, mijn naam is Anneke Luijten directeur van SALTO-school ’t 
Karregat. Ik woon samen met mijn man en 2 kinderen in Rosmalen. 
Na mijn PABO-opleiding heb ik voor de klas gestaan en ben ik 
bouwleider van de middenbouw geweest. Mijn droom kwam uit, want 
als kleuter wilde ik al juf worden. 
 
Vervolgens heb ik gewerkt als onderwijsadviseur en in 2017 heb ik 
de directie van ’t Karregat ondersteund en waargenomen op de 
Driesprong. In 2018 werd ik directeur van ’t Karregat. Ieder kind is 
uniek en dat maakt ons werk zo mooi. Geen dag is daardoor 
hetzelfde en ik vind het belangrijk dat kinderen zich ‘thuis’ voelen op 
’t Karregat. We zijn dan ook het gebouw en de patio met hulp van 
ouders flink aan het opfleuren. 
De afgelopen jaren heb ik met het team hard gewerkt aan de nieuwe 
visie van de school en we blijven ons hierin ontwikkelen, dus 30 
september met de studiedag mogen we zelf weer de schoolbanken 
in. 
 
Mocht je het fijn vinden om persoonlijk kennis te maken, loop gerust 
een keertje binnen op mijn kantoor. 

 
 
 

VAKANTIEROOSTER EN STUDIEDAGEN   

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021   
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022   
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022   
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022   
Leerlingvrije week: 7 t/m 10 juni 2022   
Start zomervakantie: 22 juli 2022   
  
De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn ook bekend.   
Donderdag 30 september 2021  
Maandag 6 december 2021  
Dinsdag 21 juni 2022  
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 SCHOOLREISJE  

 

Op 1 oktober is het zover en zullen de kinderen van basisschool 't 
Karregat op schoolreisje gaan.  
De onderbouw gaat naar speelboerderij De Hooiberg en de overige 
groepen gaan naar attractiepark Toverland in Sevenum.  
Alle kinderen worden om 08:30 uur verwacht op school. De groepen 
1/2/3 zijn om 14.30 weer terug op school en de groepen 4 t/m 8 
zullen om 17.00 uur weer terug zijn op school. Wij wensen de 
kinderen een gezellige dag toe.  
 

 

 

NASCHOOLS ACTIVITEITENAANBOD   

Vanaf 1 oktober starten we met een aanbod van naschoolse 
activiteiten zodat kinderen hun talenten op verschillende gebieden 
nog meer kunnen ontwikkelen. We denken hierbij aan sport, spel, 
techniek, koken, schaken, boekenclub, toneel, dans, VR, 
programmeren etc. We doen dit in samenwerking met Korein en 
Dynamo Jeugdwerk, maar u kunt hier als ouder ook aan meedoen. 
Vindt u het leuk om mee te helpen bij  de talentontwikkeling van de 
kinderen? Heeft u een eigen talent dat u graag wilt delen? Vindt u 
het leuk om vanuit uw hobby of uw werk ook een workshop op 
school te geven aan een groepje kinderen na schooltijd?  
Dan kunt u dit doorgeven aan Annelien Veerman 
(annelien.veerman@salto-eindhoven.nl), zij zal dan contact met u 
opnemen. Wij zijn benieuwd welke talenten onze ouders hebben! 
 

 

 

 

 

  MOESTUIN  

  

Afgelopen schooljaar hebben we een moestuin gemaakt in de patio 
waar de kinderen graag aan de slag gaan. Nu zijn we nog op zoek naar 
hulpouders die mee kunnen helpen op dinsdag- en 
donderdagmiddagen van 13.00-14.30 uur. Je zult dan groepjes 
kinderen begeleiden samen met andere ouders bij het werken in de 
moestuin. Mocht je interesse hebben meld je dan aan 
bij: marije.ceelen@salto-eindhoven.nl.   

 
 

mailto:info@bs-karregat.nl
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MARATHON    

Zondag 10 oktober is het weer tijd voor de marathon van 
Eindhoven. 
Ook dit jaar willen we ‘t Karregat vertegenwoordigen. 
 
Wil je graag meedoen, vul dan het formulier in wat uw kind vandaag 
mee naar huis heeft gekregen.   
Het inschrijfgeld voor de 1,6 km (Mini marathon) is € 4,50 en voor 
de 5 km (City run) € 6,-. De minimumleeftijd voor de 5 km is 8 jaar. 
 
Je mag als ouder/trainer gratis meelopen als coach. Indien je als 
ouder ook een medaille wilt, dan gelden hier dezelfde kosten voor 
als voor uw kind. 
 
Er lopen geen leerkrachten mee tijdens de marathon, er zijn wel 
leerkrachten aanwezig bij de start en finish. 

 

 

 
 
  SCHAAKTOERNOOI EINDHOVEN CUP 

  

De schaaktoernooien van de Eindhoven Cup gaan dit jaar weer 
van start. Deze reeks toernooien is geschikt voor alle 
schaakniveaus. 
Ook als je pas net de regels hebt geleerd kun je al meedoen. Je 
wordt ingedeeld bij kinderen van ongeveer hetzelfde 
schaakniveau.  
Iedereen krijgt na afloop een prijsje. Het toernooi op 7 november 
wordt op onze school gehouden. Noteer die datum alvast in de 
agenda. Nadere informatie volgt in een volgende nieuwsbrief. 
 
Nieuwsgierig geworden? 
Op https://www.nbsb.nl/jeugd/eindhoven-cup/ vind je alle 
informatie en verslagen van de laatste toernooien uit het seizoen 
2019 / 2020.  

  

mailto:info@bs-karregat.nl
http://www.bs-karregat.nl/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nbsb.nl%2Fjeugd%2Feindhoven-cup%2F&data=04%7C01%7Cdea.steen%40salto-eindhoven.nl%7C81b9be2965624fb3bc3108d978974cb8%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C637673413508998742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dghCcD%2FKbakVfEy5ZIwnQFIPCKziKmJO6HRrTcbSP%2BY%3D&reserved=0
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VORMINGSONDERWIJS  
   

       
  

 
 
 
Even voorstellen.  
  
Mijn naam is Agnes Lindhout en ik zal vanaf oktober de HVO lessen 
op SALTO-school ‘t Karregat komen geven.  
De afgelopen 17 jaar heb ik als groepsleerkracht gewerkt op diverse 
basisscholen in Helmond. In juli heb ik de opleiding voor docent humanistisch 
vormingsonderwijs afgerond en ik verheug me er op dit mooie vak op ‘t Karregat te mogen geven!  
  
Als HVO-docent begeleid ik kinderen op hun zoektocht naar ‘antwoorden’ op morele- en 
zingevingsvragen. Met behulp van verschillende werkvormen (o.a. filosoferen met 
kinderen, kringgesprek, rollenspel, debat, stellingenspel, schrijf- en tekenopdrachten, presentaties 
en speciale samenwerkingsopdrachten) nodig ik kinderen uit tot onderzoek en verdieping van de 
eigen ervaring en beleving.  
  
In de les onderzoeken kinderen gezamenlijk hun ervaringen en ideeën en leren keuzes te 
verantwoorden. De onderlinge dialoog vormt de basis van de lessen.  
Ik werk aan de hand van thema’s die voor kinderen van belang zijn en bij hun leeftijd 
passen: kennismaken, anders-zijn, arm/rijk, dieren, vriendschap, pesten, 
vooroordelen, kinderrechten, mediawijsheid, feesten, familie, tijd enz.  
  
In het schooljaar 2021-2022 zal ik voor de groepen 4 t/m 8 de HVO-lessen op school verzorgen. 
Kinderen die reeds door de ouders/verzorgers zijn aangemeld kunnen vanaf oktober gewoon weer 
deelnemen aan de lessen.   
Nieuwe HVO-deelnemers kunnen door ouders/verzorgers worden aangemeld 
met het aanmeldingsformulier, die hieronder te vinden is.   
  
Ik kijk er naar uit om uw kind/kinderen in mijn HVO lessen te ontmoeten!  
   
Voor meer informatie over HVO: kijk op www.hvoprimair.nl.  
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Aanmeldingsformulier vormingsonderwijs 2021-2022   

   
Naam school : ……………………..   

Plaatsnaam school : ……………………..   

   
   
Hierbij geef ik mijn kind (kinderen) op voor deelname aan de vormingslessen in het    

schooljaar 2021-2022.   
   
De lessen vinden wekelijks plaats, maar kunnen pas doorgaan wanneer minimaal    
7 leerlingen zich hebben aangemeld. De opgave geldt voor het gehele schooljaar.   

    
Naam ouder / verzorger : …………………………………………………………….   

   

Adres : …………………………………………………………….   

   
Postcode en woonplaats : …………………………………………………………….             

   

   

   Deelnemende kinderen   
(voornaam + achternaam)   

Is komend    
schooljaar    
leerling    
van groep   

Gewenst vormingsonderwijs   
   
U kunt kiezen uit een van de volgende 

levensbeschouwingen:   
humanistisch, protestants,    
katholiek, islamitisch, joods,   
hindoeïstisch, boeddhistisch.*   
   
Ook is een combinatie mogelijk   
waarin diverse levensbeschouwingen    
gezamenlijke lessenseries verzorgen.*   
   

1   
   

         

2            

3            

4            

   

* Onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van vakleerkrachten.    

   
Eventuele 2e keuze   

   
Opmerkingen / voorkeuren m.b.t. een eventuele 2e keuze, wanneer uw    

1e keuze niet gehonoreerd kan worden   

………………………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………   
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bs-karregat.nl
http://www.bs-karregat.nl/


 

Karreflits 1   | 17 september 2021 

schooljaar 2021-2022 

 

SALTO-basisschool ’t Karregat  
Urkhovenseweg 6  5641 KE  Eindhoven  |  040 281 03 26  |  info@bs-karregat.nl  |  www.bs-karregat.nl        

 

pagina 

7 

 

 

BERICHT UIT DE WIJK: EINDHOVENSE SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN 
Beste zwemliefhebbers, 
 
Op woensdagmiddag 22 september 2021 vindt de Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen 

(ESZC) plaats: de Eindhovense Schoolzwem Clinics. Alle basisschoolleerlingen (met minimaal 

zwemdiploma B) welkom om hun zwemtechniek te verbeteren, onder leiding van niemand minder 

dan Arjan Knipping, WK-finalist en Olympisch deelnemer op de 400m wisselslag. De wisselslag is een 

afstand waarin alle slagen (vlinderslag, rugslag, schoolslag en borstcrawl) aan bod komen, dus Arjan 

kan jullie letterlijk alles leren over zwemmen! We organiseren twee clinics van circa 45 minuten, de 

eerste begint om 13.30 uur en de tweede om 14.15 uur. 

 
Wil jij er ook bij zijn? Ga dan nu naar www.psvzwemmen.nl/eszk en geef je op!  
Aanmelden is mogelijk t/m zondag 19 september (maar let op, vol = vol). Deelnemers ontvangen op 
maandag 20 september een email met meer informatie, onder andere over de dan geldende corona 
maatregelen. Zoals het er nu uit ziet kunnen ouders vanaf de tribune mee kijken.  
 
Dus, wil jij nog graag een paar tips en tricks krijgen om nog beter te zwemmen op het ESZK volgend 
jaar? Meld je dan snel aan! 
 
Met sportieve groet, 
 
Martin Teley 
voorzitter PSV Zwemmen  
ESZK@psvzwemmen.nl  
 
PS. Let op! Dit is een buitenschoolse activiteit die kinderen op eigen gelegenheid met ouders kunnen 
bezoeken. 
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BERICHT UIT DE WIJK: VACATURE BIJ POETSBEDRIJF CARE – OP ONZE 

SCHOOL 
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