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In deze Karreflits:  

 
 
 

 

• Schoolvakanties 2022-2023 

• Personele wisseling   

• Parkeren voor de school  

• Bericht uit de wijk: Taarten van Karin 

• Bericht uit de wijk: GGD- pedagogische ondersteuning  

• Bericht uit de wijk: Orka-buurtparadijsje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 Leeuwen hebben een workshop Graffiti gevolgd. In de berenkuil is hun creatie te 

bewonderen.  
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KALENDER 

 

13 juni t/m 15 juni  Groepen 8 op kamp  

21 juni Studiedag  

28 juni   Doe-mee-ochtend groepen 1-2-3 

13 juli Rapport mee naar huis  

19 juli  Doorschuif-ochtend  

22 juli  Laatste schooldag om 12.00 uur uit  

 

 

 

 

 

 SCHOOLVAKANTIES 2022-2023 
 Schoolvakanties 2022-2023 Graag informeren we u alvast over de 

schoolvakanties van schooljaar 2022-2023. De studiedagen en 

andere vrije (mid-)dagen volgen zodra deze vast zijn gesteld binnen 

het team en de MR. 

 

Herfstvakantie 24-28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 – 6 januari 2023 

Carnavalsvakantie 20-24 februari 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie  24 april – 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

Tweede pinksterdag  29 mei 2023 

Zomervakantie 17 juli – 25 augustus 2023 
 

 

 

PERSONELE WISSELING   

Marjet van Poppel, intern begeleider van de onderbouw heeft de 

keuze gemaakt volledig op onze collega-school SALTO-school de 

Ontmoeting te gaan werken. In overleg hebben we ervoor gekozen 

dat dit per direct ingaat. Tot de zomervakantie hebben wij een 

interim IB’er op school die de taken van Marjet overneemt. Mocht u 

hier nog vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met 

Teuntje Versluis.  
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 PARKEREN VOOR DE SCHOOL  

 

We willen alle ouders vragen de rotonde voor de school vrij te 
houden voor taxi’s. Deze plek vóór de hoofdingang is bedoeld voor 
de taxibusjes die kinderen naar school brengen en als KISS & RIDE 
zone. Doordat ouders hun auto hier parkeren zijn taxi’s genoodzaakt 
op de stoep te parkeren. Hier zijn al meerdere boetes voor 
uitgedeeld. Om die reden de oproep aan u allen om deze halveronde 
enkel als KISS & RIDE zone te gebruiken. 

 

 

OUDERCURSUS NEDERLANDSE TAAL  

Dit schooljaar willen we starten met de oudercursus 
Nederlandse taal. Deze cursus zullen op maandagochtend 
zijn.  
 

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

 

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

• 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.  

 

Aanmelden hiervoor kan bij Marije Ceelen, 

marije.ceelen@salto-eindhoven.nl  
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BERICHT UIT DE WIJK: TAARTEN VAN KARIN   

 

TAARTEN VAN KARIN 

Datum/Tijd  

Datum - 15 juni en 20 juli 2022 

13:30 - 16:00 

Plaats: 

Activiteitencentrum Orka 

Broekakkerseweg 1 

Eindhoven 

 

Binnenkort is het zover. Dan gaat “Taarten van Karin” weer van start bij Activiteitencentrum 

Orka! De bedoeling is dat kinderen een taart voor iemand anders maken die het om wat voor 

reden ook heeft verdiend! Dat kan papa of mama zijn, opa of oma, de buren of iemand in de 

wijk. Onder begeleiding van een echte bakker (en vrijwilliger) versieren de kinderen de taarten. 

Alles kan en mag met alle beschikbare materialen zoals fondant, glitters, room en nog veel 

meer! 

Daarna schrijf je op een kaart aan wie je taart wilt geven en je brengt hem zelf. Mooi toch?! 

 

Schrijf je in en doe mee. Let wel: er is beperkt plaats maar er komen nog veel meer “Taarten 

van Karin” namelijk op 15 juni en 20 juli. Na de zomer volgt de nieuwe planning op 

www.orkacentrum.nl. 

Het begint om 13.30 u en om 16.00 u mogen de kinderen opgehaald worden. De activiteit is 

voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 

 

Je kunt je op de website van Orka inschrijven door in het menu op “inschrijven” te klikken, het 

evenement aan te klikken en je in te schrijven. Per deelnemer kost het 2,50 te betalen tijdens 

de activiteit zelf. De website vind je op www.orkacentrum.nl 

Wil je weten hoe “Taarten van Karin” is ontstaan? Kijk dan verder op de website.  
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BERICHT UIT DE WIJK: GGD – PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogische ondersteuning wilt graag antwoord geven op vragen die er bij jullie zijn. Op deze manier 
kunnen wij voorlichtingen organiseren die voor jullie interessant zijn.  
 
Wij stellen het op prijs als je onderstaande vragen voor ons wilt beantwoorden. 

Welke vragen heb jij? 

 
 

Wil je graag meer weten over wat pedagogische ondersteuning voor jou kan betekenen? Neem dan 

vrijblijvend contact met ons op!   

Hartelijke groet,  

Laila Bouayachi 

06 20478620  

l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
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BERICHT UIT DE WIJK: ORKA-BUURTPARADIJSJE  
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