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Sint op school
Studiedag – kinderen vrij
Medezeggenschapsraad
Kerstviering - diner
Kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Kindernieuwjaar in de klas
Nieuwsbrief 5

Nieuwe datum schoolfotograaf
In de schoolkalender is opgenomen dat de
schoolfotograaf dit schooljaar in april 2020 zou
komen. Deze datum is gewijzigd:
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op
maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020.

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR) – Karreflits 3
In de vorige Karreflits stond een stuk tekst vanuit de medezeggenschapsraad, waarbij de MR-leden zich persoonlijk
voorstelden. Hier is de verkeerde foto geplaatst bij het stuk van Geert van Kollenburg. Voor de volledigheid vinden jullie
hieronder een groepsfoto.

Bovenste rij:
Marjolein Oerlemans, Ellis Martens,
Monique Plu, Geert van Kollenburg,
Martijn Blüm, Ingrid Legdeur
Zittend:
Jacqueline van Ast, Ilona Waals
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Feesten in de decembermaand
In de decembermaand vieren we zowel de verjaardag van Sinterklaas als het
Kerstfeest. Vorige maand hebben we jullie al geïnformeerd over het Sinterklaasfeest
op 5 december. De kinderen mogen, als de bel is gegaan, direct doorlopen naar de
patio. Hier staan de leerkrachten met bordjes klaar, zodat iedereen zijn of haar klas
kan vinden. Ouders die ook willen blijven, mogen op de verhoging gaan staan. Rond kwart
voor 9 verwachten we Sinterklaas, die we dan met z’n welkom heten. De rest van de
ochtend blijft de Sint met zijn pieten ook op school, en gaan de groepen bij hem
langs.
Vanaf maandag 9 december zal de versiering van Sinterklaas plaats gaan maken voor
kerstversiering. De kinderen zullen hier in de verschillende klassen iets voor
knutselen, wat ze net voor de Kerstvakantie mee naar huis zullen krijgen.
Ook wordt er dit jaar weer een kerstdiner in de klassen georganiseerd. De leerkrachten
zullen vanaf woensdag 11 december intekenlijsten ophangen, waarop de kinderen en/of
ouders kunnen aangeven wat ze zullen voorbereiden voor het diner.
Op donderdag 19 december zijn de leerlingen vanaf 17.15 uur welkom op school. Het diner
start op 17.30 uur en duurt tot 18.30 uur. De ouders/verzorgers zijn welkom om dit uur op
school te blijven voor een warm kopje koffie, thee, chocolademelk of glühwein,
georganiseerd door de Oudervereniging van ‘t Karregat.
In de voorgaande jaren werd vaak een kerstmarkt en sponsorloop georganiseerd. Dit
schooljaar wordt de actie voor het goede doel verder op in het jaar gepland en deze zullen
dus dit jaar niet plaatsvinden met Kerst.

Versiering kerstboom

Helpende handen gezocht

Voor de versiering van de
kerstbomen op school zijn we op
zoek naar niet breekbare
versiering dat jullie thuis niet
meer gebruiken.
Dus, hebben jullie nog iets over,
dan willen wij het graag hebben.
Dit mogen jullie inleveren bij Boy,
zodat hij het kan verdelen.

De oudervereniging van ’t Karregat is een enorme hulp in de
voorbereiding van de verschillende evenementen op school. Naast
deelnemen in de oudervereniging, is het ook mogelijk om aan te
geven dat je graag een handje helpt bij een schoolactiviteit of
bijvoorbeeld het versieren van de school bij een thema.
Lijkt je dit leuk, dan kan je mailen
naar info@bs-karregat.nl. Je krijgt dan
een bericht waar hulp bij nodig is.
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Oudervereniging ‘t Karregat
Dit jaar hebben we als oudervereniging al een aantal activiteiten georganiseerd. Het schooljaar begon
spectaculair met de Nerdy Derby; alle leerlingen en leerkrachten hebben een eigen autootje gebouwd om op
de racebaan te kijken hoe snel deze konden gaan.
Vervolgens hebben we geholpen bij het organiseren en voorbereiden van het Sinterklaasfeest, zoals het
regelen van de versieringen en de aankleding van de school. Nu staat Kerst voor de deur en hebben we
laatste overleg gehad over wat we hierin kunnen betekenen. Al deze activiteiten worden extra leuk en
sfeervol gemaakt door jullie bijdrage aan de oudervereniging en de enthousiaste leden in het bestuur.
Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 ouders. Om alles goed te kunnen blijven organiseren, zijn we nog
op zoek naar twee extra bestuursleden, die samen met ons actief aan de slag willen, om zo iets bij te dragen
aan de activiteiten die worden georganiseerd op school. We komen ongeveer 6x per jaar bij elkaar en
hebben regelmatig contact met de school. Lijkt het leuk om aan te sluiten bij het bestuur, dan kun je je
aanmelden via ovkarregat@gmail.com.

Boekenmarkt
Naast hulp in het organiseren van activiteiten van
ouders, heeft de school ook een leerlingenraad. Vijf
kinderen uit de verschillende groepen 6, 7 en 8 denken
na over activiteiten die ze op school kunnen uitvoeren.
Hiervoor overleggen ze met hun klasgenoten.
Op dit moment is de leerlingenraad bezig met het
organiseren van een boekenmarkt, waarvoor iedereen
zijn of haar oude boeken (die niet stuk zijn of waarin
geschreven is) mag inleveren in dozen in de huiskamers.
In het nieuwe jaar worden deze verkocht voor een klein
bedrag. Met de opbrengst van deze boekenmarkt willen
de kinderen nadenken over de inrichting van
bibliotheek. Zo denken ze bijvoorbeeld aan een fijne
leeshoek met kussens en/of banken.
De boeken mogen vanaf nu tot de Kerstvakantie
worden ingeleverd. De datum van de boekenmarkt
wordt later bekend gemaakt.

Misschien iets voor u?

Advies & Onderwijsexpertise netwerk Eindhoven
Via deze weg informeren wij u over de samenwerking tussen SALTO en SSOE
(Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra).
Het doel van de samenwerking tussen SALTO en SSOE is om leerlingen met
extra zorgen goed te kunnen ondersteunen en te begeleiden.
De functie van het Advies en Onderwijsexpertise netwerk Eindhoven is om:
- advies te geven aan leerkrachten, intern begeleiders en ouders bij
zorgen of vragen rond leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
- de expertisedienst van SALTO en de Externe Dienstverlening van SSOE
in te schakelen.
- ondersteuning te bieden bij de aanvraag van een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv).
We ondersteunen en werken samen met de scholen met als inzet dat we
leerlingen met extra zorgen goed kunnen begeleiden en ondersteunen.
Snel, doordacht én laagdrempelig zijn daarbij onze uitgangspunten!
We kijken uit naar een fijne samenwerking

Misschien iets voor u?

HVO

Humanistisch Vormingsonderwijs
Wat leer je bij HVO?
-Je leert sociale vaardigheden
-Je leert elkaar kennen
-Je leert samen werken
-Je leert godsdiensten kennen
-Je leert meningsuiting

Ervaring van Denzel en Koen
Bij HVO.
Wij zitten in een groep met
ongeveer 10 kinderen bij HVO.
Wij leren er dingen zoals
zelfvertrouwen krijgen en
dingen die we zelf niet zo
snel zouden doen.
We vinden het er wel leuk
en we leren elkaar ook sneller
kennen dan normaal.
We hebben bij HVO ook
vrije meningsuiting.
We vinden het fijn om
bij HVO te zijn.

