
 

Karreflits 1   | 22 september 2022 

schooljaar 2022-2023 

 

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

 

pagina 

1 

 

 
 

In deze Karreflits:  

 • Wij zijn weer gestart  

• Hulpouders moestuin  

• Hulpouders bieb  

• Talentontwikkeling op ’t Karregat   

• Bericht uit de wijk: Omnia en Triple P 

• Bericht uit de wijk: Nieuws vanuit de mediacoach  

• Bericht uit de wijk: Musical 4daagse  

• Bericht uit de wijk: MuseumJeugd   

 

 

 

 

WE ZIJN WEER BEGONNEN! 
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 KALENDER 

 

26 september In deze week startgesprekken  

5 oktober Start Kinderboekenweek  

5 oktober Dag van de leraar 

24 oktober Start herfstvakantie t/m 28-10  

 

 

 

 

 

 PARKEREN  

 

Nu we weer gestart zijn willen we jullie vragen om wanneer u uw kind 

naar school brengt de auto op de juiste plek te parkeren. De zone 

voor de school is een laad- en loszone van de Lidl. Het is dus niet de 

bedoeling dat hier wordt geparkeerd. Het parkeren kan bij de 

parkeerplaatsen van de Lidl worden gedaan.  

De handhaving is gestart met een controle op het parkeren en 

onveilige situaties die er ontstaan.   

 

 

 

HULPOUDERS MOESTUIN  
We zijn ook dit jaar weer op zoek naar 

ouders die willen helpen in de 

moestuin.  

In de moestuin gaan kinderen aan de 

slag met het zaaien, oogsten en voeren 

ze allerlei project uit rondom het 

werken met eten en de natuur.  

Als hulpouder begeleid je 1 of 2x per 

week een uurtje een groep kinderen uit 

de klassen. Hierbij is er altijd nog een 

hulphouder aanwezig.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 HULPOUDERS BIEB 
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 Wij zijn op zoek naar ouders die de bibliotheek op school willen 
beheren.  

- Je begeleidt kinderen bij het kiezen en het lenen van een 
boek. Je helpt hen ook bij het inleveren van boeken en je ruimt 
de boeken op. Zo blijft de bieb netjes.  

- Je bent maximaal een uur per week aan het werk in de bieb.  

- Je maakt deel uit van een groep enthousiaste biebouders en je 
wordt begeleid door onze mediacoach Daphne. De 
aanspreekpersoon vanuit school is juffrouw Anouschka.  

 
Lijkt het je leuk om kinderen wegwijs te maken in de bibliotheek op 
jouw school? Wil je helpen met het kiezen van leuke boeken en 
het uitlenen daarvan? Wil jij bijdragen aan een gezellige en 
opgeruimde bibliotheek waar kinderen zich welkom voelen? 
Reageer dan snel door je op te geven bij juffrouw Anouschka 
(anouschka.vos@salto-eindhoven.nl) Even binnenlopen mag ook 
altijd.  
 

 

 

 

TALENTONTWIKKELING OP ’T KARREGAT 
Talenten ontwikkelen en kennismaken met nieuwe 

hobby’s en sporten. Dit vinden wij als SALTO-school ’t 

Karregat enorm belangrijk. Niet voor niets is onze 

visie: ‘zin in leren en worden wie je bent: we doen het 

samen’. We zijn daarom afgelopen schooljaar gestart 

met een aanbod van naschoolse activiteiten. Ook dit 

schooljaar hebben we weer een mooi aanbod. Denk 

hierbij aan klimmen, paardrijden, yoga, dans, koken, 

projecten rondom lezen, lekker de natuur in en nog 

veel meer. Bij ons aanbod van naschoolse activiteiten 

zouden wij ook veel meer de wijk willen betrekken. 

Graag zouden wij nog meer samenwerken met onze 

omgeving en de mensen die hier wonen. We doen het 

tenslotte samen. 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 Coen van 

den Elsen (coen.vandenelsen@salto-eindhoven.nl), hij 

zal dan contact met u opnemen. 
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BERICHT UIT DE WIJK:  MUSEUMJEUGDUNIVERSITEIT! 
 
 
Kom alles te weten over dino’s, zwarte gaten en robots 
en AI in de zorg! We zitten allemaal boordevol vragen. 
En de ene vraag leidt als snel naar een volgende vraag. 
Ook de grootste wetenschappelijke ontdekkingen zijn 
ooit gestart met nieuwsgierigheid en het stellen van 
een vraag. Maar hoe vinden wetenschappers die 
antwoorden? Twijfelen ze ook wel eens? Hoe weten ze 
iets zeker? 
In het najaar van 2022 duiken we samen met wetenschappers in de wereld van vragen en 
wetenschap. Je leert niet alleen iets over hoe wetenschap werkt, maar ook over dino’s, zwarte 
gaten en robots en AI in de zorg!   
Wil je dit niet missen? Schrijf je dan snel in via deze link en haal je MJU-diploma! 

• De colleges zijn van 12.00 – 13.00 uur in Discovery Museum op zondag 25 september, 23 
oktober, en 20 november 2022. 

• Na afloop van de collegereeks ontvang je een heus MJU Diploma en een vrijkaartje voor 
het museum. 

• Je betaalt €15,00 voor het volgen van de drie colleges. Wil je na afloop van een college nog 
het museum bezoeken, dan moet je in bezit zijn van een geldig entreebewijs. 

  
25 september 2022 – 12:00  
Mens versus computer: wie weet het beter? 
Expert: Jojanneke Drogt 
Kunnen computerprogramma’s met Artificiële Intelligentie (AI) slimmer zijn dan mensen? De vraag 
is of ze net zo goed zijn in meer complexe vaardigheden, zoals het stellen van een medische 
diagnose. In dit MJU-college krijg je een kijkje in wat AI kan betekenen voor jouw toekomst!    
  
23 oktober 2022 – 12:00 
Kun je in een zwart gat vallen? 
Expert: Gideon Koekoek 
Hoe groot is het heelal? Wat speelt zich hier allemaal af? En hoe komen we daarachter? Gideon 
Koekoek van de Universiteit Maastricht gaat samen met jullie op ontdekkingstocht naar jullie 
vragen over zwarte gaten en zwaartekracht.   
  
20 november 2022 – 12:00 
Hoe weet je hoe een dinosaurus leefde? 
Expert: Anne Schulp 
Dinosauriërs zijn al 66 miljoen jaar uitgestorven. Niemand heeft ooit een levende dino gezien. En 
toch hebben we een idee van hoe ze eruitzagen, hoe ze leefden, wat ze deden… Maar hoe weten 
we dat? In dit MJU-college word je meegenomen in de wereld van het dinosaurusonderzoek. 
 
Museumplein 2 ,  6461 MA   Kerkrade  –  Postbus 164, 6460 AD   Kerkrade 
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