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Karreflits
Kalender
10 okt
13 okt
12 - 20 okt
21 okt
25 okt
22 okt
27 okt
5 nov
6 nov
12 nov

Ouderavond GDO
Marathon
Herfstvakantie
Studiedag
Spelletjesdag gr 1-2
MR
Start wintertijd
Volgende nieuwsbrief
Schoolontbijt
Start schoolfruit

Vanuit de Medezeggenschapsraad
Donderdag 5 september jl. is de MR-vergadering
geweest. Onder andere de volgende punten zijn
aan de orde gekomen:
-

De methodiek sociale veiligheid
De verbeterpunten vanuit het WMK
Vacatures binnen de MR
Het activiteitenplan

Rectificatie!! Belangrijke data
van dit jaar
Studiedagen (leerlingen vrij)
Maandag
21 oktober 2019
Vrijdag
6 december 2019
Woensdag
5 februari (i.p.v. 29 januari)
Woensdag
1 april 2020

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag zijn we dansend de
Kinderboekenweek gestard. Dit jaar is het thema
Reis mee!
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er verschillende
activiteiten zoals voorlezen aan kinderen uit
andere groepen of een escaperoom doen.

U kunt de notulen teruglezen op de website.

Certificaat Welbevinden
Vanuit het project gezond en bewegen hebben we
afgelopen jaar gewerkt aan het thema Welbevinden.
Met trots mag ik zeggen dat we dit certificaat hebben
behaald. Het is al weer het derde certificaat dat we
hebben behaald.

10 oktober Ouderavond
Bent u vergeten het strookje in te leveren voor de ouderavond over
groepsdynamisch onderwijs? U kunt het nog tot en met woensdag 9 oktober
inleveren bij de leerkracht.
We verwelkomen u graag.
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Ziekmelden via de website
Wist u dat u ziek kan melden via de website?
https://www.bs-karregat.nl/nl/ziekmelden

Vooraankondiging Schoolfruit
Van 12 november krijgen we weer 3 keer per week
groente en fruit op school. In de
volgende nieuwsbrief informeren
wij u verder over welke dagen dit zullen
gaan worden.

Verbouwing Lidl
Sinds de zomervakantie is de gemeente klaar met
de sanering van de grond. Nu kan Lidl aan de slag
met de verbouwing. Ze gaan beginnen met
sloopwerkzaamheden tijdens de herfstvakantie. Dit
zal ongeveer duren tot half november. Ze houden
rekening met de geplande toetsen van groep 8. We
hebben nauw contact voor een goed verloop.
Mocht u vragen hebben, loop gerust even binnen.

Kinderzwerfboekenstation
In de gang bij de hoofdingang staat een
zwerfboekenkast. Je mag daar gratis een boek van
meenemen om thuis te lezen. Heb je het uit dan
lever je hem weer in bij een Kinderzwerfstation of je
geeft hem aan een ander vriendje of vriendinnetje.
Steeds als je een boek leest, kun je de code invullen
op de website https://www.kinderzwerfboek.nl/.
Zo kunnen we zien waar de boeken naar toe reizen
door heel Nederland. Heb je zelf boeken die je niet
meer leest en wil laten zwerven. Lever ze dan in bij
Anneke Luijten dan krijgen ze een sticker en kunnen
ze gaan zwerven.

Veilig op weg!!!
De kinderen van de groepen 6/7 en 7 van
basisschool ’t Karregat hebben vandaag les gehad
over de dode hoek bij grote voertuigen. In de klas
kregen ze door middel van filmpjes en een quiz de
theorie te zien en te horen. Later buiten bij en in de
vrachtwagen ervaarden de kinderen in de praktijk
wat een chauffeur wel en niet ziet onderweg. Super
leerzaam en we gaan na deze les nog veiliger de weg
op. Bedankt Corina voor de leuke les!

Misschien iets voor u?

Helpt u Orka aan een post
voor het Helloweenfeest?

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD
s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk. Zindelijkheidsproblemen bij
kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis
goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Zindelijk zijn
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, zijn
de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor.
Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben
voor zowel het kind als de ouders.
Infoavonden
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 november een avond over
broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met poepproblemen die nog niet
onder behandeling zijn van een specialist.
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende manieren en praktische tips
gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.
Praktisch
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de Rooseveltzaal in het gebouw
‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven.
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn
3 euro.
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.

