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Ziekmeldingen: 

Wilt u zo vriendelijk zijn om vóór 8.30 uur door te geven dat uw kind ziek is of later komt? Vergeet 

u bij een ziekmelding niet om door te geven om welke ziekte het gaat, zodat we er rekening 

mee kunnen houden. Ziekmelden kan op twee manieren: 

1 Via Social Schools (Dit heeft onze voorkeur) 

2 Telefonisch: 070-3801420. Tussen 8.00 en 9.00 uur 

 

Cijfers adviezen schoolverlaters 

Bij de cijfers over onze adviezen voor het voortgezet onderwijs willen we vermelden dat wij 

zorgvuldig adviseren. Van alle scholen van voortgezet onderwijs ontvangen we bericht hoe het 

met onze oud- leerlingen gaat. De ervaring leert ons dat zeer zelden leerlingen na de brugklas 

een „lagere" vorm van voortgezet onderwijs gaan volgen dan dat wij adviseerden. Soms 

gebeurt het dat leerlingen een „hogere" vorm gaan volgen. 

Jaarlijks verlaten 25 tot 30 leerlingen via groep 8 onze school. De cijfers op zichzelf zeggen niet 

veel over de kwaliteit van ons onderwijs. Ons kwaliteitsstreven is erop gericht elk kind, met zijn 

eigen mogelijkheden, zich optimaal te laten ontwikkelen. 

  

IEP  

eindtoets 

Ondergrens 

normgroep 

Carolus 

gemiddelde 

Jaar ‘15/’16 77,4 80,0 

Jaar ‘16/’17 78,6 79,5 

Jaar ‘17/’18 77,6 80,4 

Jaar ‘18/’19 77,7 83,2 

 

Adviezen voortgezet onderwijs 

Uitstroom onze leerlingen in procenten naar VO type: 

 TYPE 2019 2018 2017 2016 2015 

vwo 28% 12% 22% 15% 11% 

havo/vwo  8% 7% 7% 7% 

havo 17% 20% 7% 15% 7% 

vmbo-t/havo 4% 12% 19% 19% 4% 

vmbo-t 24% 12% 8% 7% 14% 

vmbo-k/ vmbo-t  4% 0% 4% 0% 

vmbo-k 17 12% 22% 15% 29% 

vmbo-k/ vmbo-b  
 

8%   

vmbo-b 10 20% 7% 11% 21% 

Pro    7% 7% 

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Social Schools 

Een groot deel van de communicatie tussen onze school en ouders loopt via Social Schools. 

Communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Daarbij is ons doel om u zo snel en 

zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze 

school. Voordat een nieuwe leerling op school komt, krijgen 

de ouders een code opgestuurd om zich aan te melden bij 

Social Schools. 



 
 

September 2019 
 

      
zo 1  ma 16 studiedag: geen school 

      

  kennismakingsgesprekken    Prinsjesdag  kinderen vrij 

ma 2  di  17  

      

  start schooljaar    

di  3  wo 18  

      

      

wo 4  do 19  

      

      

do 5  vr 20 leerlingenraad 

      

      

vr 6  za 21  

      

      

za 7  zo 22  

      

     dodehoekles grp. 7A en 7B 

zo 8  ma 23  

     vergadering MR 

      

ma 9  di  24  

      

  luizencontrole   sportdag groepen 3 t/m 8 

di  10  wo 25 sportveld: De Verademing 

      

      

wo 11  do 26  

      

      

do 12  vr 27  

      

      

vr 13  za 28  

      

      

za 14  zo 29  

      

     ouderochtend Vreedzame 

zo 15  ma 30 Wijk in de Kronkel 

      
 



VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 2019 – 2020: 

 
herfstvakantie 

kerstvakantie 

voorjaarsvakantie 

paasvakantie 

meivakantie 

hemelvaartvakantie 

pinkstervakantie 

zomervakantie 

21 oktober 2019      t/m 

23 december 2019 t/m 

24 februari 2020      t/m 

10 april 2020            t/m 

27 april 2020            t/m 

21 mei 2020             t/m 

01 juni 2020 

17 juli 2020 

25 oktober 2019 

03 januari 2020 

28 februari 2020 

13 april 2020 

08 mei 2020 

22 mei 2020 

 

30 augustus 2020 

 

 

EXTRA VRIJ: 

 
kennismakingsgesprekken 

studiedag gr. 1 t/m 8 

Prinsjesdag 

studiedag gr. 1 t/m 8 

studiedag gr. 1 t/m 8 

studiedag gr. 1 t/m 8 

studiedag gr. 1 t/m 8 

studiedag gr. 1 t/m 8 

studiedag gr. 1 en 2 

studiedag gr. 1 t/m 8 

 

maandag 

maandag 

dinsdag 

donderdag 

vrijdag 

vrijdag 

maandag 

dinsdag 

vrijdag 

dinsdag 

 

02 september 

16 september 

17 september 

14 november 

15 november 

31 januari 

16 maart 

17 maart 

27 maart 

02 juni 

 
 

Op vrijdag 18 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. 

Op donderdag 5 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. 

De kinderen worden op donderdag 19 december om 17.45 op school verwacht voor het 

kerstdiner 

Op vrijdag 20 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. 

Op vrijdag 21 februari zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. 

 

 

SCHOOLTIJDEN 

 

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk, namelijk: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

Van 08.30 uur tot 12.00 uur 

En van 13.00 uur tot 15.00 uur 

Woensdag: 

Van 08.30 uur tot 12.30 uur 

 

De deur gaat 's ochtends om 08.20 uur open en ’s middags om 12.55 uur 

 

Carolusschool 

“Samen leren in een oase van verschil” 
 

 

 



 
 

Oktober 2019 
 

      
di 1  do 17  

      

     les tot 12.00 uur 

wo 2 start KINDERBOEKENWEEK vrij 18 ’s middags kinderen vrij 

      

      

do 3  za 19  

      

      

vr 4  zo 20  

      

      

za 5  ma 21 HERFSTVAKANTIE 

      

      

zo 6  di  22 HERFSTVAKANTIE 

      

  kijkmoment    

ma 7  wo 23 HERFSTVAKANTIE 

  vergadering OC    

  kijkmoment    

di  8  do 24 HERFSTVAKANTIE 

      

  kijkmoment    

wo 9  vr 25 HERFSTVAKANTIE 

      

  kijkmoment    

do 10  za 26  

      

  kijkmoment   start wintertijd 

vr 11 leerlingenraad zo 27 Divali 

      

      

za 12  ma 28  

      

     luizencontrole 

zo 13  di  29 Drempel groep 8 

      

     Drempel groep 8 

ma 14  wo 30  

      

     Drempel groep 8 

di 15  do 31  

      

      

wo 16     

      



 

 

Naam en adres van school: 

 

Carolusschool 

Westeinde 103 

2512 GW   Den Haag 

Telefoon 070-3801420 

Email: info@carolus.lucasonderwijs.nl 

Website: www.decarolusschool.nl 

 

Peuterspeelzaal Carlijn 

Telefoon 06-43395251 

 

 

Basisschool: 

 

mw. Erika Kraai directeur 

Telefoon 070-3801420 

Email: ekraai@carolus.lucasonderwijs.nl 

 

 

Schoolbestuur:  

 

Stichting Lucasonderwijs 

Postbus 93231 

2509 AE  Den Haag 

Telefoon 070-3001100 

www.lucasonderwijs.nl 

 

contact- vertrouwenspersoon school: 

 

Angelique Onings 

Dick Polman 

Team en docenten: 

 
Groep 1A Martha Klokke 

Groep 1B Monique Oosterling  

 (ma, di, wo) 

 Ellen Snuverink (di, do, vr) 

Groep 2A Ellen van Aalzum 

 (vervanger Mylène Plat 

 (ma, di, wo, do) 

 Jasmijn Janssen (vr) 

Groep 2B Gerdien van Kranenburg 

 (ma, di, vr) 

 Hester de Kruijff (wo, do) 

Groep 3A  Femmy Raaphorst  

 (ma, di, wo) 

 Tamara Troost (wo, do, vr) 

Groep 3B Cathelijne van Montare 

 (ma, wo, do, vr) 

 Dini Toet (di) 

Groep 4A Angelique Onings  

 (ma, di, wo, do) 

 Louis de Kok (vr) 

Groep 4B Suzanne Bergman 

Groep 5A Tineke Hildebrand  

 (ma, di, wo) 

 Dini Toet (do, vr) 

Groep 5B Carmen Hofman  

 (ma, di, wo) 

 Marleen Gilsing (do, vr) 

Groep 6A Maartje van der Bilt 

 (ma, wo, do, vr) 

 José Voorham (di) 

 Ferdi Teunissen (ma, di, do) 

Groep 6B/7B Jasmijn Henskens 

 (ma, wo, do, vr) 

 Patricia van Egmond (vr) 

Groep 7A Peter de Bloeme  

 (ma, di, wo, vr) 

 Louis de Kok (do) 

Groep 8A Willem Klaassen 

 

 

 

Vervolg medewerkers na november 

 



 
 

November 2019 
 

  Drempel groep 8    
vr 1  za 16  

      

      

za 2  zo 17  

      

      

zo 3  ma 18  

      

      

ma 4  di  19  

      

  afname NIO groep 8    

di  5  wo 20  

  19:30 thema-avond (KIVA)   thema-avond (EHBO) 

      

wo 6  do 21  

      

  groep 8 bezoek VMBO    

do 7  vr 22  

      

      

vr 8  za 23  

      

      

za 9  zo 24  

      

      

zo 10  ma 25  

      

      

ma 11  di  26  

  vergadering OC   vergadering MR 

  afname NIO groep 7    

di  12  wo 27  

      

      

wo 13  do 28  

      

  studiedag: geen school    

do 14  vr 29 leerlingenraad 

      

  studiedag: geen school    

vr 15  za 30  

      

 

 



 
 

Vervolg medewerkers: 
 

Vakleerkrachten 
Bewegingsonderwijs Thomas Bouwer 

Muziek   Daphne le Grand 

 

Overige taken en medewerkers 
Intern begeleider (ib’er) Dick Polman 

Zorgleerkracht Els Lelieveld 

 Hester de Kruijff 

Financiën Femmy Raaphorst 

Rekencoördinator Willem Klaassen 

Taalcoördinator  Maartje van der Bilt 

Leescoördinator Els Lelieveld 

Gedragsspecialist Jasmijn Henskens 

Cultuurcoördinator Peter de Bloeme 

ICT-coördinator Louis de Kok 

Voorschool Hester de Kruijff 

Administratie Linda Rozeboom 

Conciërge Orlando Jakobus 

 Ruud Orie 

Flexleerkracht José Voorham 

Zij-instroomer gr.6A Ferdi Teunissen 

Vrijwilliger Leo van Boxtel 

Vrijwilliger Els Sonneveld 

ICT Marleen Gilsing 

 

U kunt de leerkrachten via Social Schools een 

mail sturen of kijken op onze website 

www.decarolusschool.nl 

 

Vakdocenten: 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2x 

per week gymles van een gymleerkracht.  

De groepen 1 en 2 krijgen 1x in de week gym 

van de vakdocent en 1x in de week van hun 

eigen leerkracht. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen 1x 

in de veertien dagen les van een 

muziekdocent. 

 

 

 

Oudercommissie: 

 

Doel: het bevorderen van een goede 

samenwerking tussen leerkrachten en ouders 

om te komen tot kwalitatief zo goed mogelijk 

onderwijs.  

De oudervereniging houdt zich met een groot 

aantal praktische zaken bezig: assisteren bij 

en helpen organiseren van tal van activiteiten 

en festiviteiten. 

 

Voorzitter: Dhr. Pepijn v/d Nieuwendijk 

Leden: Mw. Faiza Addouiri – Zaki, Dhr. Merijn 

Hijmans, Mw. Meredith Douglas, Dhr. 

Mustapha Bounou, Mw. Maryam Reddoub, 

Mw. Najia Ounis, 

Mw. Nadira Jangbahadoorsing, Mw. Nathalie 

Croes. Namens het team: juf Cathelijne en juf 

Patricia 

U kunt de OC mailen via:  

oudercommissiecarolus@gmail.com 

 

 

Medezeggenschapsraad: 

 

De MR heeft als algemene bevoegdheden 

o.a. het periodieke bespreken van de 

algemene gang van zaken binnen de school 

met het bevoegd gezag (het schoolbestuur) 

en het doen van voorstellen over 

schoolaangelegenheden. 

 

De MR op de Carolus bestaat uit zes leden, 

namelijk drie ouders (de oudergeleding) en 

drie teamleden (de personeelsgeleding). 

 

Oudergeleding:  

 Mw. Annette Reesink 

 Mw. Jacqueline van der Bent 

 Dhr. Herbert Smit 

 

Personeelsgeleding: 

 Mw. Monique Oosterling (groep 1) 

 Mw. Femmy Raaphorst (groep 3) 

 Mw. Tamara Troost (groep 3) 

 

U kunt de MR bereiken op 

mr@carolus.lucasonderwijs.nl 



 
 

December 2019 

 

  Eerste zondag van de Advent    

zo 1  di  17  

      

      

ma 2  wo 18  

      

      

di  3  do 19  

     kerstdiner 17:45 t/m 19:30 

     les tot 12.00 uur 

wo 4  vr 20 ’s middags kinderen vrij 

      

  sinterklaasviering    

do 5 kinderen 12.00 vrij za 21  

      

     Vierde zondag van de Advent 

vr 6  zo 22  

      

      

za 7  ma 23 KERSTVAKANTIE 

      

  Tweede  zondag van de     

zo 8 Advent di  24 KERSTVAKANTIE 

      

  19:30 voorlichtingsavond   Eerste Kerstdag 

ma 9 gr. 3 DGO wo 25 KERSTVAKANTIE 

  gr. 8 overgang VO    

  adviesgesprekken groep 8 VO   Tweede Kerstdag 

di  10  do 26 KERSTVAKANTIE 

      

  adviesgesprekken groep 8 VO    

wo 11  vr 27 KERSTVAKANTIE 

      

  adviesgesprekken groep 8 VO    

do 12  za 28  

      

  adviesgesprekken groep 8 VO    

vr 13  zo 29  

      

      

za 14  ma 30 KERSTVAKANTIE 

      

  Derde zondag van de Advent   oudjaar 

zo 15  di 31 KERSTVAKANTIE 

      

  adviesgesprekken groep 8 VO    

ma 16     

      

 



Preventie hoofdluis: 

Met behulp van een grote groep ouders wordt na iedere vakantie het haar van de kinderen 

gecontroleerd. Het resultaat is, dat op onze school niet of nauwelijks kinderen last van hoofdluis 

hebben. 

 

Besmetting met hoofdluis komt regelmatig voor. Het is een fabeltje dat hoofdluis te maken 

heeft met gebrek aan hygiëne. Luizen houden ook van schoon haar en net zoveel van kort als 

van lang haar. U hoeft zich dus niet te schamen.  

Na elke vakantie controleren enkele ouders van de OC alle kinderen op hoofdluis. Zie deze 

kalender. 

Kinderen die hoofdluis of neten (eitjes van de hoofdluis) hebben, krijgen een brief mee naar 

huis met de folder ‘Luis in je haar? Kammen maar!’ Geadviseerd wordt het haar gedurende 14 

dagen te kammen met een fijntandige kam. In de folder ‘Luis in je haar? Kammen maar!’ krijgt 

u meer info. 

 

Voor de duidelijkheid. Wat kunt u na controle verwachten? 

1) U hoort niets van ons. Dit betekent dat er in de groep van uw kind geen besmetting is 

geconstateerd. 

2) U ontvangt een mail van ons dat er helaas 1 of enkele kinderen besmet zijn. De kinderen 

krijgen de folder ‘Luis in je haar? Kammen maar!’ mee naar huis. Wij verzoeken u dan het 

haar van uw kind dagelijks te blijven kammen en controleren. 

3) U krijgt van ons een telefoontje dat hoofdluis is geconstateerd bij uw kind en u ontvangt een 

behandeloverzicht. 

Mocht u zelf hoofdluis of neetjes bij uw kind aantreffen, laat het ons dan echt weten, zodat wij 

de hele groep kunnen controleren. 

 

Hulp op school: 

Wij zijn bijzonder blij dat veel ouders ons geregeld komen helpen. Dat willen wij graag zo 

houden. Zonder uw hulp zouden wij een aantal activiteiten niet kunnen realiseren en dat zou 

jammer zijn voor onze kinderen. 

Heeft u tijd en wilt u komen helpen, geeft u dat dan even door aan de leerkracht van uw kind. 

Wij nemen dan contact met u op. 

 

Voor- en buitenschoolse opvang: 

Voor de voor- en naschoolse opvang hebben we een overeenkomst gesloten met 2Samen.  

Zij organiseert de opvang en tracht in samenwerking met de school, zoveel mogelijk aan de 

vraag naar opvang te voldoen.  

De voor-en naschoolse opvang vindt plaats in het gebouw van 2aan2 op loopafstand van de 

school. (gedempte Sloot , 2513TC Den Haag) De kinderen worden naar school gebracht of 

opgehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Samen. 

2Samen is bereikbaar via de telefoon: 070-3385500 of via e-mail: info@2samen.nl 

Meer informatie vindt u op www.2samen.nl 

 

Ziekmeldingen: 

Wilt u zo vriendelijk zijn om vóór 8.30 uur door te geven dat uw kind ziek is of later komt? Vergeet 

u bij een ziekmelding niet om door te geven om welke ziekte het gaat, zodat we er rekening 

mee kunnen houden. Ziekmelden kan op twee manieren: 

1 Via Social Schools (Dit heeft onze voorkeur) 

2 Telefonisch:070-3801420. Tussen 8 en 9 uur. 



 
 

Januari 2020 
 

  nieuwjaarsdag    

wo 1 KERSTVAKANTIE vr 17  

      

      

do 2 KERSTVAKANTIE za 18  

      

      

vr 3 KERSTVAKANTIE zo 19  

      

      

za 4  ma 20  

      

      

zo 5  di  21  

      

      

ma 6  wo 22  

     vergadering MR 

  luizencontrole    

di  7  do 23  

      

      

wo 8  vr 24  

      

     Chinees Nieuwjaar 

do 9  za 25  

      

      

vr 10  zo 26  

      

      

za 11  ma 27  

      

      

zo 12  di  28  

      

  afname DGO groep 3    

ma 13  wo 29  

  vergadering OC    

      

di  14  do 30  

      

  afname CITO toetsen   studiedag: geen school 

wo 15  vr 31  

      

      

do 16     

      

 



Overblijven: 

Op de Carolusschool is het mogelijk de kinderen tussen de middag over te laten blijven. Alle 

kinderen die overblijven eten op school, met de eigen leerkracht. Daarna spelen ze buiten 

onder toezicht van leerkrachten en een drietal leidsters van 2Samen. Tijdens het overblijven 

gelden onze schoolregels. Mocht uw kind zich hier herhaaldelijk niet aan houden, dan kunnen 

wij hem/haar uitsluiten van het overblijven. Dit geldt ook als u een achterstand heeft van meer 

dan 2 maanden bij het overblijven. Het overblijfgeld moet vooruit betaald worden.  

De overblijfkosten zijn maximaal € 200 per jaar, per kind. Als een kind structureel vier dagen per 

week overblijft kost dit € 200,00. U kunt dit als volgt betalen:  

- in één keer € 200,00  - in vier termijnen van € 50,00 

- in vijf termijnen van € 40,00 - in tien termijnen van € 20,00 

Als uw kind minder dan vier dagen overblijft, betaalt u een evenredig deel van dit bedrag. 

 

Blijft uw kind maar af en toe over? Vraagt u dan om een gele 10-strippenkaart; € 25,00. 

Incidenteel overblijven kost € 2,50 per keer. Deze kaart is het gehele schooljaar geldig. 

De overblijfkaarten zijn dagelijks te koop bij de administratie via pinbetaling tussen 8.20 en 9.00 

uur. 
 

Schoolkosten: 

Het bedrag dat de oudercommissie u vraagt, is geheel bestemd voor uw kind. Hiervan worden 

onder andere de kosten voor het sinterklaas- en kerstfeest betaald. Ook de sportdagen (busje 

en lekkers voor de kinderen), de koffie bij ouderavonden, het afscheid van groep 8 worden uit 

deze bijdragen betaald. De ouderbijdrage bedraagt € 20,- per kind per jaar. Deze bijdrage is in 

principe vrijwillig. Wij hopen echter dat iedereen deze bijdrage, in het belang van de kinderen, 

betaalt. 

 

Schoolreis: 

De kosten voor de schoolreis van groep 1 t/m 6 zijn € 25,- per kind. Deze kosten moeten uiterlijk 

twee weken voor de dag van de schoolreis betaald zijn.  

De werkweek kost € 130,00 

Voor de groepen 6, 7 en 8 zal er een spaarsysteem zijn om de werkweek te betalen. 

De groepen 7 en 8 gaan niet op schoolreis. 

 

Ooievaarspas: 

Als u in het bezit bent van een ooievaarspas moet u deze aan het begin van het schooljaar 

laten scannen bij de administratie. Alleen als de pas gescand en geldig is, betaalt de 

gemeente Den Haag uw ouderbijdrage aan de school. 

 

Betalingsproblemen: 

Mocht u, door welke oorzaak dan ook, een achterstand hebben opgelopen, wacht dan niet, 

totdat u een aanmaning heeft gekregen. Maar neem direct contact op met de directie. Dan 

zullen wij kijken, of een oplossing gevonden kan worden. 

 

 



 
 

Februari 2020 
 

      

za 1  zo 16  

      

      

zo 2  ma 17  

      

      

ma 3  di  18  

      

      

di  4  wo 19  

      

      

wo 5  do 20  

      

  rapporten mee   les tot 12.00 uur 

do 6  vr 21 ’s middags kinderen vrij 

      

      

Vr 7  za 22  

      

      

za 8  zo 23  

      

  start Holi-Phagwa    

zo 9  ma 24 VOORJAARSVAKANTIE 

      

      

ma 10  di  25 VOORJAARSVAKANTIE 

      

     Start vastentijd 

di  11 rapportgesprekken  wo 26 VOORJAARSVAKANTIE 

  ook in de avond gesprekken    

      

wo 12 rapportgesprekken do 27 VOORJAARSVAKANTIE 

      

      

do 13  vr 28 VOORJAARSVAKANTIE 

      

      

vr 14 leerlingenraad za 29  

      

      

za 15     

      

 

 



 

Extra verlof: 

Het kan voorkomen, dat u uw kind één of meerdere dagen thuis wilt houden in verband met 

bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld:  

- een begrafenis  

- een huwelijk of jubileum  

- religieuze feestdagen  

- werkomstandigheden, waardoor u gedwongen bent buiten de vastgestelde schoolvakanties 

op vakantie te gaan. (Dit kan alleen worden aangetoond met een werkgeversverklaring). 

Een verzoek hiertoe moet u, afhankelijk van de omstandigheden, tenminste twee weken van 

tevoren indienen. Hiertoe kunt u een formulier afhalen bij de directie. In geval van een huwelijk 

of jubileum verzoeken wij u een kopie van de uitnodiging bij het formulier te voegen. In overleg 

met de afdeling Leerplicht van de Gemeente Den Haag neemt de directie vervolgens de 

beslissing, of het verzoek wel of niet wordt goedgekeurd. Hiervan wordt u zo spoedig mogelijk 

schriftelijk in kennis gesteld. Indien verzuim van uw kind plotseling noodzakelijk is, bijvoorbeeld 

vanwege het overlijden van een familielid, dan verzoeken we u de school daarvan telefonisch 

zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.  

 

 

Let op: met nadruk willen wij u erop wijzen, dat wanneer uw kind een of meerdere dagen 

zonder bericht afwezig is, wij verplicht zijn dit te melden bij de afdeling Leerplicht van de 

Gemeente Den Haag. Een telefoontje of een briefje van u kunnen misverstanden en een boete 

voorkomen!  

De afdeling Leerplicht heeft een lijst opgesteld met redenen voor verlof waarvoor géén 

toestemming wordt verleend: 

- familiebezoek in het buitenland 

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

- het ontbreken van vluchten/boekingen in een periode 

- uitnodiging van vrienden of familie om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan 

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 

- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband 

- als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben. 

In al deze gevallen krijgt u geen toestemming. Gaat u toch? Dan loopt u het risico op hoge 

boetes bij controle door de afdeling Leerplicht. Wij raden het u dan ook ten stelligste af. 

 

Op de website van Leerplicht (www.leerplicht.net) vindt u meer informatie. 

 

 

 

 



 
 

Maart 2020 
 

     studiedag: geen school 

zo 1  di  17  

      

      

ma 2  wo 18  

      

  luizencontrole    

di  3  do 19  

      

      

wo 4  vr 20  

      

      

do 5  za 21  

      

      

vr 6  zo 22  

      

      

za 7  ma 23  

     vergadering OC 

      

zo 8  di  24  

      

  kijkmoment    

ma 9  wo 25  

      

  kijkmoment    

di  10  do 26  

     kleutermusical 

  kijkmoment   studiedag leidsters gr. 1/2 

wo 11  vr 27 kinderen groepen 1 en 2 vrij 

     andere groepen zijn niet vrij 

  kijkmoment    

do 12  za 28  

  vergadering MR    

  kijkmoment   start zomertijd 

vr 13  zo 29  

      

      

za 14  ma 30  

      

      

zo 15  di 31  

      

  studiedag: geen school    

ma 16     

      

 



 

Kinderziektes: 

 

Kinderen komen op school intensief met andere kinderen in contact. Hierdoor kunnen 

kinderziektes zich op school snel verspreiden. Uiteraard proberen wij de verspreiding zoveel 

mogelijk te voorkomen door de hygiëne in ons gebouw goed in het oog te houden. In verband 

hiermee verzoeken wij u, indien uw kind ziek is, uw kind thuis te houden. 

Hieronder vindt u een overzicht met de meest voorkomende kinderziektes. 

Wij gebruiken de volgende afkortingen:  

T = Tijd tussen besmetting en ziek worden  

B = Besmetting  

O = Overbrenging 

 

Bof: 

T:  2 - 3 weken.  

B:  1 - 6 dagen voor het ontstaan van de zwelling tot de zwelling verdwenen is.  

O:  Direct contact of druppeltjescontact (speeksel) 

 

Mazelen: 

T: 8 - 12 dagen.  

B: 1 - 3 dagen voor het uitbreken van de vlekjes tot 5 dagen erna.  

O: Druppeltjescontact (b.v. speeksel).  

 

Rodehond: 

T: 2 - 3 weken  

B: Waarschijnlijk tijdens de ziekte (2 - 3 dagen) Gevaar voor zwangere vrouwen, met 

name in de eerste drie maanden van de zwangerschap  

O: Druppeltjescontact (b.v. speeksel).  

 

Roodvonk 

T:  1 – 2 weken  

B:  Onbekend. Wel is de besmettelijkheid binnen 48 uur verdwenen, indien het kind  

penicilline slikt.  

O: Direct contact of druppeltjescontact bv. speeksel  

 

Waterpokken:  

T:  2 -3 weken  

B:  1 dag voor het uitbreken van de blaasjes tot op het moment, dat alle blaasjes  

uitgedroogd zijn.  

O: Door direct contact. 

 

Indien uw kind een van bovenstaande ziektes heeft, s.v.p. altijd contact opnemen met de 

directie. U hoort dan of en hoe lang u uw kind thuis moet houden. Bovendien kunnen, indien 

nodig, andere ouders op de hoogte gebracht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

April 2020 
 

     IEP eindtoets gr. 8 

wo 1  do 16  

      

     koningsspelen 

do 2  vr 17 meester- en juffendag 

      

      

vr 3  za 18  

      

      

za 4  zo 19  

      

  Palmzondag    

zo 5  ma 20  

      

      

ma 6  di  21  

      

      

di  7  wo 22  

      

     start Ramadan 

wo 8  do 23  

      

  paasviering op school    

do 9 Witte Donderdag vr 24 leerlingenraad 

      

  Goede Vrijdag     

vr 10 VAKANTIE za 25  

      

  Paaszaterdag    

za 11  zo 26  

      

  Eerste Paasdag    

zo 12  ma 27 MEIVAKANTIE 

      

  Tweede Paasdag    

ma 13 VAKANTIE di  28 MEIVAKANTIE 

      

      

di  14  wo 29 MEIVAKANTIE 

      

  IEP eindtoets gr. 8    

wo 15  do 30 MEIVAKANTIE 

      



 

 

De ochtendpauze: 

Tussen 9.30 en 10.45 hebben de groepen 1 t/m 8 steeds een pauze van 15 minuten om iets te 

drinken en iets te eten. Dit eten moet niet gezien worden als een tweede broodmaaltijd. 

Gezonde tips als tussendoortje, van onze schoolverpleegkundige, zijn: een rijstwafel, fruit, een 

bruine boterham, een bruine cracker. Zie ook de volgende website: www.voedingscentrum.nl 

 

Elke woensdag fruitdag 
Na een thema-avond over ‘gezonde tussendoortjes’ en nadat we mee hebben gedaan aan een 

schoolfruitprogramma van de EU, hebben we besloten om de woensdag op de Carolusschool en Carlijn 

te benoemen tot schoolfruitdag.  

Dit betekent dat alle kinderen elke woensdag een fruit- en/of groentehap mee naar school moeten 

nemen voor in de ochtendpauze. 

Denk hierbij aan: een kiwi, appel, banaan, druiven, komkommer, wortel enz. 

 

Melkdrinken: 

De levering van de melk en de administratie van de betalingen wordt, buiten de school om, 

verzorgd door schoolmelk. Ga naar www.iedereenfitopschool.nl/schoolmelk. Houdt u er 

rekening mee dat tussen het aanvragen van de melk en de levering drie weken liggen. Voor 

vragen kunt u bellen met 088-116 80 06 

 

Wijzigingen schoolmelk: 

Heeft uw kind vorig jaar al melk gedronken en heeft u alles keurig betaald, dan loopt het melk 

drinken ook dit jaar gewoon door. Heeft u wijzigingen? Geeft u dit dan door via 

www.iedereenfitopschool.nl/schoolmelk. 

 

Betaling schoolkosten/overblijfgeld, 

Vanaf het nieuwe schooljaar zal de werkwijze voor de facturatie van ouderbijdragen 

veranderen. De school gaat namelijk gebruik maken van de service van WIS Collect, een 

bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces zowel voor u als ouder / verzorger als 

voor de school makkelijker wordt.  

Wat gaat er veranderen? 

Vanaf volgend schooljaar ontvangt u facturen per e-mail, op het bij ons bekende e-mailadres. 

In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link naar uw persoonlijke omgeving binnen WIS 

Collect. In deze omgeving ziet u de facturen staan die betrekking hebben op uw kind. Deze 

facturen kunt u binnen WIS Collect direct via iDEAL voldoen.  

Wanneer start de nieuwe werkwijze? 

De nieuwe werkwijze start in het nieuwe schooljaar, dus vanaf september 2019. Na de 

zomervakantie zullen we u verder informeren. 

In het instructiefilmpje kunt u alvast inzien wat de concrete werkwijze zal zijn: www.wis.nl/ouders 

 



 
 

Mei 2020 
 

      

vrij 1 MEIVAKANTIE zo 17  

      

      

za 2  ma 18  

     vergadering OC en MR 

     schoolfotograaf 

zo 3  di  19  

      

      

ma 4 MEIVAKANTIE wo 20  

      

     Hemelvaart 

di  5 MEIVAKANTIE do 21 HEMELVAARTVAKANTIE 

      

      

wo 6 MEIVAKANTIE vr 22 HEMELVAARTVAKANTIE 

      

     einde Ramadan/Suikerfeest 

do 7 MEIVAKANTIE za 23  

      

     einde Ramadan/Suikerfeest 

vr 8 MEIVAKANTIE zo 24  

      

      

za 9  ma 25  

      

      

zo 10  di  26  

      

      

ma 11  wo 27  

      

  luizencontrole    

di  12  do 28  

      

      

wo 13  vr 29  

      

      

do 14  za 30  

      

  afname CITO toetsen   Eerste Pinksterdag 

vr 15  zo 31 PINKSTERVAKANTIE 

      

      

za 16     

      



Douchen na de gymles: 

Goede hygiëne vinden wij belangrijk. Daarom gaan alle kinderen vanaf groep 3 na iedere 

gymles douchen. Alle kinderen doen hieraan mee, tenzij douchen om medische redenen niet is 

toegestaan. In dit geval vragen wij wel om een doktersverklaring. Jammer genoeg vergeten 

sommige kinderen soms een handdoek mee te nemen. In dat geval krijgen zij een handdoek 

van de school. Gebeurt dit "vergeten" regelmatig, dan moet, als vergoeding voor het gebruik 

én het wassen, € 1,00 aan de gymleerkracht worden betaald. 

Vanaf groep 6 kunnen ouders aangeven dat hun kind niet meer hoeft te douchen. Dit moet bij 

de leerkracht of directeur schriftelijk kenbaar gemaakt worden. 
 

Ziekmeldingen: 

Wilt u zo vriendelijk zijn om vóór 8.30 uur door te geven dat uw kind ziek is of later komt? Vergeet 

u bij een ziekmelding niet om door te geven om welke ziekte het gaat, zodat we er rekening 

mee kunnen houden. Ziekmelden kan op twee manieren: 

1 Via Social Schools (Dit heeft onze voorkeur) 

2 Telefonisch:070-3801420. Tussen 8.00 en 9.00 uur 

 

Social Schools: 

Een groot deel van de communicatie tussen onze school en ouders loopt via Social Schools. 

Communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Daarbij is ons doel om u zo snel en 

zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze 

school. Voordat een nieuwe leerling op school komt krijgen de ouders een code opgestuurd 

om zich aan te melden bij Social Schools. 

 

 

Huiswerk: 

Op school willen we de kinderen een zodanige werkhouding aanleren dat ze zo zelfstandig 

mogelijk hun werk kunnen aanpakken. Zelfstandigheid, een goed taakbesef, een goede 

werkhouding en eigen verantwoordelijkheid zijn ons inziens zaken waaraan niet pas in de 

laatste twee of drie jaar van de basisschool gewerkt moet worden. We starten hiermee dan 

ook al zodra uw kind op school komt. Door geleidelijk van de kinderen een steeds grotere mate 

van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te vragen, bereiden we ze voor op het 

voortgezet onderwijs en uiteindelijk op volwassenheid. Voor meer informatie zie ons 

huiswerkprotocol op onze website. 

 
 



 
 

Juni 2020 
 

  Tweede Pinksterdag    

ma 1 PINKSTERVAKANTIE di  16  

      

  Studiedag: geen school   kleuterschoonmaak 

di  2  wo 17  

      

      

wo 3  do 18  

      

      

do 4  vr 19  

      

      

vr 5  za 20  

      

      

za 6  zo 21  

      

      

zo 7  ma 22  

      

      

ma 8  di  23  

     vergadering MR 

      

di  9  wo 24  

      

      

wo 10  do 25  

      

      

do 11  vr 26  

      

      

vr 12  za 27  

      

      

za 13  zo 28  

      

      

zo 14  ma 29  

     vergadering OC 

      

ma  15  di 30  

      

 

 

 
 



Aanmelden op onze school 

Een kind is aangemeld, wanneer wij het volledig ingevulde aanmeldingsformulier ontvangen 

hebben, met daarbij ook een kopie van een bewijs van het Burgerservicenummer. Een 

aanmeldingsformulier kunt u op school ophalen bij de directie of u kunt het op onze website 

vinden en invullen. Nadat u het heeft ingevuld graag mailen naar 

info@carolus.lucasonderwijs.nl.  

U kunt het ook opsturen naar De Carolusschool, Westeinde 103, 2512 GW DEN HAAG. 

 

Broertjes en zusjes: 

Aanmelden is ook nodig bij eventuele broertjes en zusjes. U kunt uw kind pas inschrijven vanaf 

de derde verjaardag van uw kind. 

 

U ontvangt na inlevering van uw aanmelding een bevestigingsbrief van de school, waarin staat 

aangegeven dat uw kind op de plaatsingslijst terecht is gekomen. Na de derde verjaardag van 

uw kind krijgt u bericht of uw kind definitief wordt ingeschreven. 

 

U Kunt zich telefonisch of per mail aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Telefonisch (070-

3801420) of per mail info@carolus.lucasonderwijs.nl. 

 

Voorkeur voor een leerkracht 

Het gebeurt weleens dat een ouder een voorkeur heeft voor een bepaalde leerkracht 

waarvan hij of zij hoopt dat het kind er geplaatst wordt. Die voorkeur mag u altijd uitspreken bij 

de directie van de school. We kunnen echter niet garanderen dat uw voorkeur ook altijd 

gehonoreerd kan worden. We kiezen in eerste instantie voor evenwichtig samengestelde 

groepen (jongsten/oudsten, jongens/meisjes). 

 

Aanmelden van een ouder kind 

In verband met bijvoorbeeld verhuizing of echtscheiding, komt het regelmatig voor, dat ook 

oudere kinderen, die elders reeds een basisschool bezochten, voor onze school worden 

aangemeld. 

Er wordt bij deze aanmeldingen gekeken of er plaats is in het betreffende leerjaar. Indien er 

geen plaats is, dan kan de leerling op een wachtlijst geplaatst worden. Op het moment dat er 

dan plaats is, contacteren wij u. 

Indien er wel plaats is doorlopen wij altijd hetzelfde stappenplan.  Er wordt eerst een 

intakegesprek met ouders gevoerd (eventueel in aanwezigheid van het kind). Daarna zal de 

Carolusschool altijd inlichtingen inwinnen bij de vorige school. De school zal dan bekijken of wij 

de zorgvraag voor de betreffende leerling waar kunnen maken. 

 



 
 

Juli 2020 
 

      

wo 1  vr 17 ZOMERVAKANTIE 

                               t/m 30-8-2020 

      

do 2  za 18  

      

      

vr 3 leerlingenraad zo 19  

      

      

za 4  ma 20  

      

      

zo 5  di  21  

      

      

ma 6  wo 22  

      

      

di  7  do 23  

      

      

wo 8  vr 24  

      

      

do 9 Laatste rapport mee za 25  

  oudergesprekken op verzoek    

      

vr 10  zo 26  

  oudergesprekken op verzoek    

      

za 11  ma  27  

      

      

zo 12  di  28  

      

      

ma  13  wo 29  

      

     Offerfeest 

di  14  do 30  

  Afscheidsmusical groep 8    

      

wo 15  vr 31  

      

      

do 16     

      

 



 


