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Belangrijke data 
22 Okt.  Start herfstvakantie 
29 okt.  Weer naar school 
15 nov.  Thema-avond 
16 nov.  Studiedag kleuters 
  Groep 1/2 vrij 
 

 
Voortgangsgesprekken 
Zoals u weet hebben we een aantal 
contactmomenten met ouders over de 
ontwikkeling van hun kind; de 
kennismakingsgesprekken, en het 
rapportgesprek. 
Tijdens het kennismakingsgesprek heeft u met 
de leerkracht afspraken gemaakt over 
eventuele gesprekken daar tussenin, want 
soms is er behoefte aan meer gesprekken, 
soms wat minder. 
 
Nu zijn de eerste schoolweken voorbij en is er 
misschien behoefte aan een 
voortgangsgesprek. Wanneer de leerkracht 
deze behoefte heeft, zal hij/zij natuurlijk 
contact met u opnemen, maar het kan ook zijn 
dat u graag een gesprek wilt. 
Neem u dan vooral contact op met de 
leerkracht. Sommige leerkrachten hebben al 
tijden voor u ingepland op Social Schools. U 
kunt zelf een tijdstip reserveren.  
Wij verwachten bij het voortgangsgesprek 
ouder en kind.  
 
Goede doel 
Groep 7 heeft €314,50 opgehaald voor giro 
555. 
Wat een geweldig resultaat is er behaald met 
het bakken van overheerlijke taarten! 
Een aantal uitspraken over deze fantastische 
actie: 
- “Er is wel erg veel om uit te kiezen!”  
- “Die mevrouw moest €3,- afrekenen en gaf 
€7,- erbij voor het goede doel” 
- “het ruikt zo lekker, het water loopt mij in de 
mond”  
Groep 7 bedankt alle ouders, meesters, juffen 
en kinderen die iets hebben gekocht. 

 
 

Generation Discover 
De groepen 7 en 8 zijn vorige week naar het 
Malieveld geweest. Een plek waar jongeren 
wetenschap en technologie kunnen beleven. 
De verwondering, de vragen, de 
ontdekkingen, de oplossingen. Een festival dat 
de volgende generatie ontdekkers uit heel 
Nederland in beweging brengt. 
De kinderen hebben tal van proefjes gedaan. 
 
Laatste les judo 
De judokinderen uit de groepen 3 hebben 
afgelopen donderdag de cursus met succes 
afgerond. Ouders mochten komen kijken, er 
werd gegroet, geoefend, gestoeid en iedereen 
heeft een certificaat ontvangen! 
Na de herfstvakantie starten de kinderen uit 
groep 4 (die al ingeschreven staan). 
 

 
 
Thema-avond 
Op donderdagavond 15 november vanaf 19.00 
uur is de thema-avond voor en door ouders.  
De oudercommissie heeft nagedacht over 
onderwerpen die u kunnen interesseren en 
die zeker relevant zijn voor u als 
ouder/begeleider van uw kind. 
Om u alvast te inspireren, de avond zal o.a. 
gaan over de Carolusschool (praktisch en 
inhoudelijk), gezonde voeding, EHBO, 
huiswerkbegeleiding en voorlezen. Dit sluiten 
we af met een gezellige borrel. 

 
 
 
 



 
Feest collega’s 
Meester Willem werkt 40 jaar op de 
Carolusschool en juf Martha geeft al 25 jaar bij 
ons les. Dat is een reden voor een feestje! 
De stoelen werden mooi versierd en na de 
studiedag was er voor het team een leuke, 
sportieve verrassing.  
Willem en Martha, gefeliciteerd met jullie 
jubileum op de Carolus! 
 

  
 
Stagiaire 
In groep 4B is Shaijndra gestart als stagiaire 
onderwijsassistent.  
 
Team 
Juf Carmen, zij-instromer, heeft haar 
assessment gehaald en zal per 1 november te 
zien zijn in groep 3a.  
 
Juf Gerdien van groep 2b gaat vanaf 9 
november genieten van haar welverdiende 
zwangerschapsverlof. 
 
Juf Cornelia van groep 2a zal voorlopig juf 
Ellen vervangen op ma di wo en do.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


