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In deze Karreflits:  

• Wintermarkt en kerstdiner 

• Juf Gerda met pensioen 

• Fides ouderbijeenkomst/ parent meeting  

• Naschools aanbod  

• Opbrengst van de markt voor Oekraïne  

• Dans en muziek vanuit CKE  

• Nieuws uit de buurt: Eindhovense zwemweek  

• Nieuws uit de buurt: Bibliotheek Eindhoven 

 

 

 

 

 
 
Zin in leren,  
worden wie je bent,  
we doen het samen  
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 KALENDER 

 

21 december Wintermarkt en kerstdiner  

23 december  Om 12.00 uur uit – start Kerstvakantie 

9 januari  Weer naar school  

 

 

 

 

 WINTERMARKT EN KERSTDINER  
 Om 17.00 uur wordt de wintermarkt geopend. Ouders en 

kinderen hebben tot 17:30 uur om hier rond te lopen. Er is 

de mogelijkheid om knutsel/werkjes te kopen. Alle bijdragen 

gaan dit jaar naar het goede doel: Stichting Kinderen van de 

Voedselbank . 

 

Om 17.30 gaan de kinderen naar hun eigen groep om te 

eten. Het is de bedoeling dat iedereen thuis een hapje/ 

gerechtje maakt voor ongeveer 6-8 personen. De lijst 

hiervoor hangt al in de klas.  

De ouders zijn welkom in de patio voor een hapje en een 

drankje.  

 

Om 18.30 is het diner in de klas ten einde. Er is daarna nog 

tot 19.00 uur de mogelijkheid om over de wintermarkt te 

lopen. 

 

 

JUF GERDA MET PENSIOEN   

Vrijdag 23 december is dan echt de laatste werkdag van Gerda. Na 

40 jaar lang te hebben gewerkt als juf in groep 3 gaat Gerda 

genieten van een welverdiend pensioen.  

We wensen Gerda een ontzettend fijne, nieuwe periode toe.  

En willen je bedanken voor je inzet en enthousiasme die je altijd 

hebt laten zien! 

 

Team ’t Karregat  
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FIDES OUDERBIJEENKOMST/ PARENT MEETING   

Beste ouder/verzorger,  
 
Tijdens de Fides bijeenkomst op dinsdag 15 november gaven een 
aantal ouders aan het fijn te vinden om een vervolgmoment te 
plannen. We hebben deze bijeenkomst gepland op maandag 16 
januari van 13.30-14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst heeft u als 
ouder de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan hoe we 
elkaar kunnen versterken in het werken met de Fides methodiek 
thuis en op school. We horen het graag als u deel wilt nemen aan 
deze bijeenkomst. Aanmelden kan via teuntje.versluis@salto-
eindhoven.nl  
 
 
Fides meeting in English  
A parent evening has been taken place on November 15 about the 
new method Fides. This method is about the social emotional 
development of children. For parents who would like to receive this 
information in English, we will give a presentation in English on 
Monday, January 9. This meeting is scheduled from 13.30-14.30 in 
the library at school. You can sign up by sending an email to 
teuntje.versluis@salto-eindhoven.nl 
 

 

 

 
 NASCHOOL AANBOD   

 Na de kerstvakantie starten wij een samenwerking met 

meneer Rick. Elke ronde zullen wij als school en meneer 

Rick activiteiten organiseren.  

Deze ronde staat er onder andere koken, paardrijden en 

techniek op het programma. U kunt zich voortaan via de 

website aanmelden: www.meneerrick.nl.  

Kies voor Inschrijven -> school -> groep en de activiteit 

waar uw kind aan wil deelnemen. Meerdere activiteiten 

per kind, per week is natuurlijk mogelijk. Graag ieder kind 

apart inschrijven. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u 

contact opnemen met Coen van den Elsen.  
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OPBRENGST VAN DE MARKT VOOR OEKRAÏNE   

Vorig schooljaar zijn op 19 mei alle kinderen van 't Karregat in actie 
gekomen voor Oekraïne.  
Dit doormiddel van een markt en een sponsorloop. En de leerlingen 
van OMNIO hielden een benefietactie. Dit alles volledig geïnitieerd 
en georganiseerd door de leerlingen van onze school.  
 
De afgelopen periode hebben wij veel spullen mogen doneren aan 
Stichting Meierijstad helpt. We hebben mogen zien hoe deze 
spullen een mooie nieuwe plek hebben gekregen. Nadat we mee 
zijn genomen in hun missie en visie hebben we besloten om de 
opbrengst aan deze stichting te doneren. Mooi dat het opgebrachte 
geld een hele mooie bestemming gaat krijgen. De stichting komt 
ook nog een keer een presentatie geven waarin zij laten zien hoe 
het geld is besteed.  
  

 

 
 
 DANS EN MUZIEK VANUIT CKE  

 

Afgelopen 8 weken hebben alle groepen wekelijks dansles gehad vanuit 

het CKE. Wat was het leuk om de kinderen te zien doorzetten en 

ontdekken wat dans allemaal kan betekenen.  

De komende 8 weken gaan krijgen alle groepen les van een docent 

muziek vanuit CKE.  
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NIEUWS UIT DE BUURT  
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NIEUWS UIT DE BUURT  
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