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Karreflits
Kalender
5 sept
5 sept
5 sept
6 sept
20 sept
22 sept
27 sept
2 okt
4 okt
8 okt

Kalender mee met jongste kind
Informatieavond voor gr 3 en 8
MR-vergadering
10-jarige bestaan OMNIO
Doe mee ochtend gr 1-2-3
Startgesprekken week
Spelletjesdag gr 1-2
Start kinderboekenweek
Meester / Juffenfeest
Volgende nieuwsbrief

Hulp gezocht voor de bieb
Wij zijn met spoed op zoek naar hulp in de
bieb omdat de bieb anders op bepaalde
moment gesloten moet worden.
De moment dat wij nog hulp zoeken is op:
- maaandag middag,
- dinsdag ochtend,
- vrijdag ochtend om de week
- vrijdag middag.
Kunt u ons helpen? Geef het dan door aan
marian.overbeek@bs-karregat.nl

Nerdy Derby race
In de vakantie hebben alle leerkrachten een
mooie raceauto gemaakt. Afgelopen week
mochten ook alle kinderen een super raceauto
maken.
Afgelopen vrijdag was het dan zo ver, eindelijk
mochten we alle auto’s laten racen.
Op naar een jaar waarin we aan de slag gaan met
onze nieuwe methode wereldorientatie Faqta en
werken aan techniek!

Belangrijke data van dit jaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart vrij
Pinkstervakantie
Zomervakantie

14-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
13-07-2020

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

18-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
08-05-2020
22-05-2020
05-06-2020
21-08-2020

Studiedagen (leerlingen vrij)
Maandag
21 oktober 2019
Vrijdag
6 december 2019
Woensdag
29 januari 2020
Woensdag
1 april 2020

10 jaar OMNIO
Dit jaar bestaat OMNIO (de afdeling voor fulltime
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen) 10 jaar. Hier
zullen we vrijdag 6 september met de leerlingen van de
hele school bij stilstaan, met een feestelijke voorstelling
tijdens schooltijd.
Na schooltijd zijn (oud-)leerlingen, hun ouders en
(oud-)leerkrachten van OMNIO uitgenodigd voor de
reünie, van 15.30-18.30u. Voor meer informatie over de
reünie, kunt u terecht bij Mayke van Doornmalen,
leerkracht OMNIO C. Aanmelden kan via
reunie.omnio@bs-karregat.nl.

Biebboeken vermist
Bij de controle van de biebboeken bleek dat er nog
veel boeken zijn geleend die al teruggebracht moesten
zijn. Wil iedereen die nog boeken thuis heeft liggen
deze zo snel mogelijk inleveren.
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Afdelingsleider OMNIO

Lio-stagiare OMNIO C

Mijn naam is Jasper Zandvliet en ben vanaf dit
schooljaar aan het werk als afdelingsleider voor OMNIO.
Vorig schooljaar heb ik al een gedeelte van de taken
overgenomen en vanaf dit schooljaar zal ik vier dagen in
de week op ’t Karregat zijn, als aanspreekpunt voor
OMNIO.
Nadat ik in 2012 ben afgestudeerd aan de Pabo in Den
Haag, heb ik een aantal jaren op een Nederlandstalige
basisschool in Madrid gewerkt. Een aantal jaar geleden
zijn we weer terug verhuisd naar Nederland en werk ik
sinds 2018 bij SALTO Eindhoven. Ik zal regelmatig in de
ochtend in de huiskamer bij OMNIO of bij het
directiekantoor te vinden zijn, om eventueel persoonlijk
kennis met jullie te maken.

Bij deze stel ik mijzelf even kort voor. Ik ben
Kevin Doré, 22 jaar, en meester-in-opleiding op
de Fontys Pabo te Eindhoven. Ik kom het
komend anderhalf jaar het team van Omnio
versterken. Ik heb specifiek gekozen voor deze
doelgroep, omdat hier mijn interesse ligt. Ik zal
aankomend jaar te vinden zijn , samen met
juffrouw Mayke, in Omnio C (Groep 6-7). Mijn
doel is om mezelf te ontwikkelen tot
volwaardig leerkracht. Ik heb onwijs veel zin in
dit nieuwe avontuur. Mochten er vragen zijn,
kom dan gerust langs.

Intern begeleider onderbouw
Ik wil me even voorstellen:
Mijn naam is Marjet van Poppel en ik ben op ‘t
Karregat komen werken als intern begeleider voor de
onderbouw. Ik werk al heel wat jaren in het onderwijs
en heb hiervoor vooral op scholen in de Kempen
gewerkt met kinderen uit alle groepen en met van
alles wat nodig is om kinderen goed te begeleiden in
hun onderwijs. Ik woon in Valkenswaard, ben
getrouwd met Bart en samen hebben wij 3 kinderen
gekregen.
Ik ben enthousiast aan mijn nieuwe baan begonnen.
Vooral het meegenieten in de klassen vind ik erg fijn.
Mijn eerste indruk van ’t Karregat is bewondering
omdat men erg openstaat voor heel veel verschillende
onderwijsbehoeften. Heel mooi dat er ruimte is voor
heel verschillende kinderen en daar werk ik graag aan
mee. Ik ben er op maandagen en dinsdagen en vooral
te vinden in het IB-kantoor dus loop gerust even
binnen.

Gymdocent
Irene Smeets is al jaren onze vaste
gymdocent. Dit schooljaar zal zij zich verder
gaan specialiseren en daarom krijgen de
leerlingen die op vrijdagochtend gymles
hebben, gymles van Yoshka van Rhee. De
leerlingen hebben afgelopen vrijdag kennis
met haar gemaakt. Yoshka heeft in 2018 de
gymopleiding (ALO) behaald en is op dit
moment bezig met de PABO.

Bouwleider bovenbouw
Graag stel ik mezelf aan u voor. Ik ben
Annelien Veerman en sinds dit schooljaar
ben ik de bouwleider van de bovenbouw (gr
5 t/m 8) op ’t Karregat. Ik ben 44 jaar, woon
in Eindhoven, ik ben getrouwd en ik heb een
dochter van 15 en een dochter van 7. Ik
houd van koken en lekker eten, ik kaart en
lees graag en ik ga graag naar het strand.
Hiervoor heb ik 20 jaar op SALTOschool de
Floralaan gewerkt. Ik heb daar in
verschillende groepen lesgegeven en de
laatste 11 jaar was ik daar bouwleider van de
middenbouw. Het leuke aan mijn werk vind
ik het met elkaar nadenken over hoe we het
onderwijs voor de kinderen nog beter en
interessanter kunnen maken; ik heb erg veel
zin om dit op ’t Karregat te gaan doen. Mijn
werkdagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag en mijn werkplek is in het
kantoor bij de Intern Begeleiders. Als de
kinderen ’s ochtends binnenkomen, ben ik in
de huiskamer van de bovenbouw. Als u me
ergens voor nodig heeft of u wilt kennis met
mij maken, spreek me dan gerust aan, ik leer
u graag kennen.
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Iets voor u?
Blijft uw kind maar doorpraten over hoe
gaaf het bouwen van de nerdy derby auto
was? Dan is de Maker Faire Eindhoven op
28 + 29 sept. in het klokgebouw misschien
wel iets voor u. Kijk snel op:
https://eindhoven.makerfaire.com

