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IN DEZE KARREFLITS:  

 
 

 

• Even voorstellen: Emile Heerkens  

• Interview met meneer Emile  

• Hulpouders gezocht voor de bieb  

• De Week van de Lentekriebels  

• Taalles voor ouders  

• Bericht uit de wijk: LUMENS – positief reageren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkeerstuin in de patio voor de onderbouwgroepen is een groot succes! 
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 KALENDER 

 

23 en 24 maart Schoolfotograaf  

5 april Opa- en omadag  

13 april  Doe-mee ochtend groepen 1-2-3  

18 april  Tweede paasdag – VRIJ  

22 april  Koningsspelen  

 22 april Start vakantie t/m 8 mei  

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: EMILE HEERKENS    

Hallo ouders en verzorgers 

 

Jullie hadden uit eerdere berichten al begrepen dat ik de nieuwe 

directeur van ’t Karregat mag zijn, en daar ben ik erg blij mee en trots 

op! Mijn eerste twee weken zitten er op en ik kan alleen maar 

zeggen; wat een geweldig fijne school! Leuke enthousiaste kinderen 

en een geweldig team, dus jullie snappen dat ik elke avond met een 

grote glimlach naar bed ga! 

 

Graag wil ik wat over mezelf vertellen zodat jullie me wat beter leren 

kennen (en weet; als je me ziet mag je sowieso alles aan me 

vragen!). Ik ben 54 jaar heb een relatie met Minke, die docent is bij 

SALTO en samen hebben we 4 kinderen; 2 meiden van 19 en 22 van 

mij en twee jongens van 15 en 18 van haar. In het dagelijks leven 

vind ik sporten heel belangrijk. Ik mountainbike een aantal keren in de week en bij harde wind kun 

je me op het strand vinden waar ik ga racen met mijn kitebuggy. In de zomer probeer ik aan de 

Atlantische kust te surfen en te bodyboarden en merk ik dat ik ook geen 18 meer ben… Ik speel 

graag spelletjes zowel bordspelen als op de computer. Ik vind het heerlijk om voor anderen te 

zorgen en anderen te helpen; ik kook graag en vind het ontspannend om te klussen. 

In de jaren hiervoor ben ik werkzaam geweest als schoolpsycholoog, directeur Speciaal Onderwijs 

en Onderwijsadviseur en ik vind het weer heerlijk om op een basisschool weer dicht bij de kinderen 

en personeel te staan. Onderwijs is m’n lust en mijn leven en ik kan me niet voorstellen dat ik ooit 

nog in een andere werksector zou willen werken! 

In het onderwijs staan bij mij twee dingen echt bovenaan: Pedagogiek en ‘vieren’. Pedagogiek 

omdat ik er van overtuigd ben dat een fijne en veilige sfeer voor kinderen en medewerkers de 

absolute basis is om te kunnen leren. Zonder deze basis worden kinderen ongelukkig en kun je de 

mooiste methodes in je school hebben maar zal daar niet veel uitkomen. Daarnaast vind ik dat je 

altijd successen en mooie dingen moet vieren met elkaar. Wat goed is extra benadrukken en laten 

we eerlijk wezen; dingen vieren is ook weer zo ontzettend goed voor de sfeer. 

 

De komende tijd hoop ik met eenieder van jullie op het schoolplein wel een keer kennis te maken. Ik 

hou van een open sfeer en zoek graag de samenwerking op want samen komen we ook écht 

verder. Ik ga een hele fijne tijd tegemoet en ik hoop jullie daarin mee te nemen! 

 

Groet en we zien elkaar! 
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INTERVIEW MET MENEER EMILE  
Interview met meneer Emile door: Joshua, Timur, Yasin, Rayan en Fernando 
 

1. Heb je kinderen? Hoeveel? Ik heb 2 

dochters: Madelief (22 jaar) en Roos (19 

jaar) 

2. Welke auto heb je? Een blauwe Honda 

Civic 

3. Speel je games?  Ja   

4. Doe je aan sport? Welke? Ja, ik doe aan 

mountainbiken en kitebuggy. 

5. Wat is je favoriete kleur? Blauw en oranje 

6. Wat is je favoriete eten? Chinese 

tomatensoep 

7. Waar woon je? In Eindhoven in de wijk 

Stratum 

8. Hoe oud ben je? 54 jaar 

9. Vind je het leuk op school als directeur? Ja, er is een fijn team om mee te werken. 

10. Wanneer wist je dat je directeur wilde worden? Toen ik 24 jaar was 

11. Waarom wilde je directeur worden? Ik wilde iets betekenen voor kinderen 

12. Uit welk land kom je? Uit Nederland 

13. Wat is je favoriete toetje? Milkshake aardbei en citroenijs 

14. Heeft u een huisdier? Ik heb 2 katten 

15. Wat is je favoriete dier? Apen 

16. Houd je van hamsters? Nee 

17. Wat was uw grootste blunder? Dat ik een scheur in mijn broek had. 

18. Wie is je idool? Mijn vader 

19. Hoe lang ben je? 1 meter en 83 centimeter 

20. Wat is je hobby? Computeren, rockmuziek luisteren, koken voor vrienden en sporten 

21. Wat vind je leuk aan kinderen? Dat ze zo spontaan zijn 

22. Wat vind je van Paper Ducks? Leuk 

23. Wat vind je fijn aan het Karregat? Er zijn fijne collega's 

24. Wat is je droomauto? Een Corvette 

25. Wat zou je geworden zijn als het beroep directeur niet bestond? Trainer 
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HULPOUDERS BIEB GEZOCHT    

 
Nu er fijn weer ouderhulp in de school toegestaan is, willen 
wij de ouderhulp bij onze bibliotheek weer van start laten 
gaan. Om onze bieb zo goed mogelijk te gebruiken hebben 
we hulp nodig bij de volgende activiteiten: 
 
Onder schooltijd (tussen 08:30 uur en 09:00 uur) of na 
schooltijd (tussen 14:30 uur en 15:00 uur) 
 

- Het netjes houden van de bieb: de boeken op de 

juiste planken en op alfabetische volgorde op 

achternaam van de schrijver. 

- De boeken uit de inleverbak inleveren via de 

computer en terugzetten op de boekenplanken. 

- Kinderen begeleiden bij het kiezen van een 

leesboek voor op school. 

- Kinderen begeleiden bij het lenen van een boek 

voor thuis. 

Wilt u ons helpen, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht 
van uw kind. 
 

 

 

 

 DE WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS  

 

 

De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 21 t/m 25 

maart a.s. en SALTO-school ’t Karregat en Omnio doen 

hieraan mee! Tijdens deze week worden in alle groepen 

activiteiten georganiseerd rondom dit thema. Elk jaar is er 

en speciaal thema voor de Week van de Lentekriebels. 

Dit jaar is dat 'Je lijf is van jou'. Aandacht voor 

grensoverschrijdend gedrag is zeer actueel. Om het er op 

school over te hebben kan het onderwijs bijdragen aan 

een school en een samenleving waarin iedereen leert om 

grenzen aan te geven. Eén van de doelen van de Week 

van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten 

maken met relationele en seksuele vorming. Het is een 

leuke manier om school breed aandacht te geven aan 

relaties en seksualiteit. 
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NEDERLANDSE TAALLES VOOR OUDERS   

 

We willen op school graag starten met aanbod van de 

Nederlandse Taal voor ouders/verzorgers. Bij voldoende 

aanmeldingen gaat deze cursus dan ook op maandagochtend 

van start op SALTO-school ’t Karregat.  

 

Wat leer je?  

• Je leert beter Nederlands praten en begrijpen, wat je nodig 

hebt op de school of peuterspeelzaal van je kind. 

Bijvoorbeeld: een gesprek voeren met de 

leerkracht/pedagogisch medewerker. 

• Je leert de brieven van de school of peuterspeelzaal lezen en 

begrijpen. Bijvoorbeeld: de nieuwsbrief.  

• Je leert veel nieuwe woorden die met de school of 

peuterspeelzaal te maken hebben. Bijvoorbeeld: de 

themawoorden.  

• Je maakt kennis en oefent met (prenten)boeken die in de klas 

gebruikt worden.  

• Je leert andere ouders kennen die graag de Nederlandse 

Taal willen verbeteren. 

 

Het aanmelden hiervoor kan bij Marije Ceelen: 

marije.ceelen@salto-eindhoven.nl of geef het door aan de 

leerkracht van uw kind.  
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Na het volgen van deze cursus kun je beter Nederlandse spreken en begrijpen en kun je meer 
betrokken zijn bij de school van je kind. 
 
Voor wie? 
Voor ouders en verzorgers van kinderen op SALTO-school ‘t Karregat, die 
beter Nederlands willen leren spreken en begrijpen.  
 
Wat leer je? 

• Je leert beter Nederlands praten en begrijpen, wat je nodig hebt op de 
school/kinderopvang van je kind. 
Bijvoorbeeld: een gesprekje voeren met de leerkracht. 
 

• Je leert de brieven van de school lezen en begrijpen. 
Bijvoorbeeld: de nieuwsbrief.  
 

• Je leert veel nieuwe woorden die met de school te maken hebben. 
Bijvoorbeeld: de themawoorden van de kinderopvang en groep 1 en 2 
 

• Je maakt kennis en oefent met prentenboeken die in de klas gebruikt 
worden. 
 

• Je leert andere ouders kennen die graag de Nederlandse Taal willen 
verbeteren. 

 
Wanneer zijn de lessen? 
Iedere maandag op SALTO-school ‘t Karregat. 
 
Kosten voor de lessen? 
De lessen zijn gratis, je hoeft zelf geen lesgeld te betalen. Voor inwoners van de gemeente 
Eindhoven neemt de gemeente het lesgeld voor haar rekening.  
 
Aanmelden voor de lessen? 
Deze papieren moet u meebrengen als u zich komt aanmelden: 

1. identiteitsbewijs 
2. adresgegevens 
3. BSN-nummer  
4. Inburgeringsdiploma zijn, of een vrijstellingsbewijs: bewijs dat u (als u van niet-Europese 

afkomst bent) niet (meer) hoeft in te burgeren.  
5. Heeft u een verblijfsvergunning op basis van verblijf bij uw partner of familielid? 

Ja, dan moet u ook een kopie van de verblijfsvergunning of Nederlands                     
identiteitsbewijs van uw partner/familielid meenemen. 

 
Aanmelden bij voorkeur digitaal. Als u dat moeilijk vindt, kunt u naar de les komen met alle 
papieren en kunnen we hierbij helpen. 
 
De eerste aanmelding wordt gedaan bij Marije Ceelen, marije.ceelen@salto-eindhoven.nl  
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BERICHT UIT DE WIJK: LUMENS – POSITIEF REAGEREN 
 

 

Positief reageren 
 
Door kinderen voldoende te belonen help je ze om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Belonen doe je 
in eerste instantie door kinderen complimenten te geven voor dingen die ze goed doen, wanneer 
ze aardig zijn of bijvoorbeeld meehelpen. Als een kind waardering krijgt voor de dingen die het 
doet of probeert, motiveert het ze om er mee door te gaan, moeilijkere stappen te nemen of 
bepaald gedrag meer te laten zien.  

Tips: 
 

• Zorg dus dat je ruim aandacht besteedt aan dat wat goed gaat: beloon positief 
gedrag veelvuldig. 

• Zorg dat je compliment gemeend is en ook positief klinkt. Beloon dus niet ‘om het 
belonen’, dan is het niet meer geloofwaardig. Een kind belonen omdat het zijn 
veters strikt terwijl het dat al maanden doet heeft niet veel zin… 

• Belonen als een kind gezellig en leuk is lukt meestal wel. Maar het gaat er juist om 
dat je ook als een kind lastig is, of als dingen wat minder soepel lopen, dat je dan 
elk positief (gewenst) gedrag wat je wel ziet blijft belonen. Als het kind daarnaast 
aandacht vraagt door negatief gedrag, negeer dat dan. Zo zal het negatieve gedrag 
af gaan nemen. Een kind leert zo dat het aandacht krijgt als het positief gedrag laat 
zien en niet als het zeurt of jengelt.  

• Zorg bij belonen dat het concreet is: beschrijf wat je goed vindt en waarom. Zo heb 
je nog meer kans dat een kind het positieve gedrag een volgende keer herhaald.  
“Wow Jasper, je hebt je jas aan de kapstok gehangen, je schoenen eronder gezet 
en zelfs je tas leeggemaakt. Dat noem ik nog eens opruimen! Heel fijn, zo hebben 
we meer tijd om te spelen”. 

• Beloon ook kleine stapjes: wacht niet op het eindresultaat. Als een kind iets 
probeert of een begin van gewenst gedrag laat zien dan kun je dat stukje al 
belonen.  

• Belonen met een cadeautje is af en toe leuk maar moet geen gewoonte worden!  
 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  
 
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)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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