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IN DEZE KARREFLITS:  

 Even voorstellen: juf Ellis en juf Irene 

 Wegbrengen en ophalen  

 Te laat komen 

 Studiedag  

 Hulpouders gezocht: Sinterklaas  

 Gezonde school  

 Bericht uit de wijk: Glow 

 Bericht uit de wijk: Schaatsfestijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste keer naschools aanbod is een groot succes! 
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 KALENDER 
 25 t/m 29 oktober Herfstvakantie  

  

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: JUF ELLIS   

Hallo allemaal,   
  
ik ben juf Ellis en geef al heel wat jaren les op 't Karregat. Voor mijn 
PÄBO opleiding heb ik een creatieve opleiding gevolgd. Daarom 
vond ik het erg leuk toen ik vorig schooljaar werd gevraagd om de 
lessen handvaardigheid aan de groepen 3 t/m 8 te verzorgen. Dit 
jaar mag ik dit uitbreiden naar twee volle dagen. Ik zal dus lessen in 
handvaardigheid en tekenen gaan verzorgen voor de groepen 3 t/m 
8. Ik ben hard aan het werk geweest om een mooi lokaal in te 
richten zodat we vanaf oktober aan de slag kunnen. Hopelijk 
kunnen we snel wat mooie werken tentoonstellen!   
  
  
Groetjes juf Ellis 
 

 

 

 EVEN VOORSTELLEN: JUF IRENE  

 

Hallo allemaal,  

Met veel plezier geef ik alweer voor het 7e jaar gymles aan alle 

groepen van ’t Karregat. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag 

en vrijdag. Naast de gymlessen is er voor groep 3 t/m 8 ook één 

keer in de maand een naschools sportaanbod dat door mij wordt 

verzorgd, in samenwerking met stagiaires van de Fontys 

Sporthogeschool. Ook houd ik me bezig met de Gezonde School. 

Hierbij probeer ik onder andere ieder jaar weer 20 weken lang, 3x 
in de week, gratis schoolfruit te regelen voor alle leerlingen. Ook 

dit jaar gaat dit weer lukken vanaf half november. Zo kunnen we 

er weer een sportief en gezond schooljaar van maken!  

Sportieve groet,  

Juf Irene  
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WEGBRENGEN EN OPHALEN   

We horen en zien op dit moment weer steeds vaker dat er 
buiten de parkeervakken geparkeerd wordt. We willen alle 
ouders mede namens de bewoners rond de school, verzoeken 
om op de parkeerplaats bij de Lidl te parkeren. De lus voor de 
school is uitsluitend om kinderen snel af te zetten. Dit is geen 
plek om te parkeren.  
 

 

 
 

 
 
 TE LAAT KOMEN   

 

Mocht uw kind later zijn, dan zijn de klasdeuren gesloten en zijn de 
lessen gestart. Alle kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen tussen 8.30 – 
9.00 uur via de hoofdingang naar binnen.  
Kinderen uit groep 1 t/m 3 kunnen tussen 8.30 – 9.00 uur gebruik 
maken van de buitendeur tussen de octopussen en de panters. Komt 
u na 9.00 uur, dan bellen ook zij aan bij de hoofdingang van de 
school. Degene die de deur opent zal uw kind begeleiden naar de 
klas.  
   
Wij verzoeken alle ouders ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op 
school zijn.  
 

 

STUDIEDAG    

Op donderdag 20 september hadden wij met het team een 
studiedag die in het teken stond van ons leesonderwijs. We hebben 
gekeken hoe we de kinderen goed in beeld krijgen en wie welke 
ondersteuning nodig heeft. Ook is er gekeken naar de rijke 
leesomgeving en het leesplezier verhogen bij de kinderen. Zo leest 
de leerkracht voor in de klas, maar mogen ook de kinderen 
voorlezen aan elkaar. De leerkracht verzorgt boekpromotie 
momenten in de klas en heeft elke klas / huiskamer een eigen 
leeshoek, waarin de kinderen heerlijk kunnen lezen. Verder heeft 
elke leerkracht tijdens de studiedag gekeken naar de leesdoelen 
waar ze de komende periode aan gaan werken. Het was een zeer 
leerzame en inspiratievolle dag.   
 

  

 
 

 
 HULPOUDERS: SINTERKLAAS    

 

Wij zijn nog op zoek naar hulpouders die ons gaan ondersteunen om 
ook dit jaar sinterklaas weer tot een onvergetelijk feest te maken voor 
de kinderen. We volgen zoals ieder jaar de verhaallijn van het 
sinterklaasjournaal. Heb je zin om tijd om bijvoorbeeld de school mee 
te versieren of met Anneke de verhaallijn verder uit te werken en te 
ondersteunen op 3 december? Meld je aan via anneke.luijten@salto-
eindhoven.nl 
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GEZONDE SCHOOL  
 

Gezonde school  
SALTO-school ’t Karregat is een gezonde school. We vinden het belangrijk dat onze kinderen 
voldoende bewegen, gezonde voeding eten en lekker in hun vel zitten. Kinderen die gezond eten en 
drinken, voelen zich fitter, leren makkelijker en hebben genoeg energie voor leren, sport en spel.  
  

Groente en fruitdagen  
Vanaf midden november nemen we weer deel aan het EU Schoolfruit programma waardoor elke kind 
t/m april, 3 keer in de week, een stuk fruit/groente aangeboden krijgt op woensdag, donderdag en 
vrijdag.   
 
Maandag en dinsdag zijn hierdoor 
onze gruitdagen (groente en fruit dagen). Op deze 
dagen verzoeken we u om de kinderen een stuk 
groente of fruit mee naar school te geven in plaats van 
een koek. Dit wordt rond 10 uur gegeten. Meer dagen 
fruit of groente is natuurlijk altijd goed.  
  

Gezonde traktatie  
Als gezonde school stimuleren wij gezonde traktaties. Hieronder vindt u 3 leuke voorbeelden voor een 
gezonde traktatie. We willen u ook graag wijzen op de website www.gezondtrakteren.nl. Hier vindt u 
ideeën om een gezonde traktatie mee te geven.  
  
Gezonde traktaties worden tijdens de kleine pauze uitgedeeld. Onder gezonde traktaties verstaan wij 
het volgende:  

 fruit en/of groente in een leuk jasje  

 kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een 
soepstengel, kleine koekje, waterijsje, gedroogd fruit of handje naturel popcorn 

 klein cadeautje (potlood, bellenblaas, enz.) i.p.v. iets te eten  
 

Ongezonde traktaties, zoals chips, snoep en chocolade, worden om 14.30 uur uitgedeeld.  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag waterdag  
Ook dit jaar gaan we verder met de woensdag waterdag. Dit houdt in dat alle kinderen iedere 
woensdag water, melk of koude thee mee naar school nemen. Weet jij hoeveel suikerklontjes er in 
een pakje dubbel fris zitten? Zie de poster met het aantal suikerklontjes in verschillende 
soorten drinken hieronder.  
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BERICHT UIT DE WIJK: GLOW 
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BERICHT UIT DE WIJK: SCHAATSFESTIJN  
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