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Belangrijke data 
Di 12 feb informatieavond  

werkweek 7/8 
Wo 13 feb rapporten mee 
Wo 20 feb rapportgesprekken 
Do 21 feb rapportgesprekken 
Ma 25 feb start voorjaarsvakantie 
Ma 4 maart weer naar school 
  Kijkmomenten 
Zo 10 maart CPC loop 
 
ITEM/BETT 
Afgelopen week zijn juf Martha, juf Femmy en 
juf Erika naar Londen geweest. 
Daar was een conferentie/studiereis met als 
onderwerp “Technologie en het onderwijs van 
overmorgen”. 
We hebben samen met alle deelnemers een  
gezamenlijke visie en ambitie op 
toekomstgericht onderwijs geformuleerd. Die 
delen we met wet- en raadgevers (als po- en 
vo-raad en ministerie van OCW) en met 
bedrijven, als Microsoft, Apple en Google. Zo 
zorgen we gezamenlijk voor de voorwaarden 
die belangrijk zijn voor het onderwijs van 
overmorgen. 
  
Natuurlijk hebben we ook gesproken over de 
invloed op het onderwijs van de razendsnelle 
technologische ontwikkelingen, de druk op de 
arbeidsmarkt en de veranderende sociaal 
maatschappelijk context.  
 
Daarnaast hebben we een aantal scholen 
bezocht, die technologie als leerlijn op school 
hebben ingebed. 
 
 Informatieavond Werkweek 
De groepen 7 en 8 gaan van maandag 18 
maart t/m vrijdag 22 maart op werkweek in 
Drenthe.  
Een leerzame, gezellig week vol activiteiten in 
de natuur.  
Op dinsdag 12 februari om 19.00 uur is de 
informatieavond voor ouders. Er wordt verteld 
over het programma, de paklijst en meer 
belangrijke informatie. 
 
 

Tandzorg 
Deze week zijn er kinderen opgehaald door de 
schooltandarts.  
  
CPC 
Op zondag 10 maart doet de Carolusschool 
mee aan de CPC loop. 
Kinderen lopen met hun ouder 1 of 2,5 km 
hard.  
Er zijn al 25 inschrijvingen! 
Ingeschreven? Dan ontvangt u een bevestiging 
via de mail. Hier hoeft u niets mee te doen, de 
startnummers ontvangt u via school. 
Inschrijven kan door een envelop in te leveren 
met daarin het gepaste bedrag en de volgende 
gegevens: 

Afstand (1 km €6,50 en 2,5 km €7,50) 

Voor- en achternaam 
Groep 
Emailadres 
Geboortedatum kind 
 
Sneeuw 
Wat een pret! 
Wilt u uw kleuter met deze kou warm 
aankleden. Graag een sjaal, muts en 
handschoenen meegeven. 

 

 
 
Babynieuws 
Juf Gerdien en haar man zijn op 30 december 
trotse ouders geworden van een meisje, Elise! 
Gerdien, veel geluk en we hopen de baby 
binnenkort een keer te mogen bewonderen! 
 
 



Geslaagd 
Juf Suzanne heeft afgelopen week haar 
eindgesprek van de PABO gevoerd.  
Uiteraard is juf Suzanne geslaagd! Suzanne, 
van harte gefeliciteerd met het behalen van je 
PABO-diploma! Veel lesgeef plezier op de 
Carolus! 
 
Stagiaires 
Voor juf Femke (1a) en juf Laura (4a) zit de 
stageperiode er weer op. Zij hebben veel 
geleerd en zij willen leerkrachten, ouders en 
kinderen bedanken voor hun fijne tijd op de 
Carolus.  
 
Nieuwe logopediste 
Elke dinsdag zal de nieuwe logopediste  
Stefanie d`Haens op de Carolus aanwezig zijn. 
Momenteel vinden er 
kennismakingsgesprekken plaats.  
 
Fietsen 
Wij denken aan de veiligheid van de kinderen. 
Graag voor de poort afstappen en lopend het 
schoolplein opkomen.  
Wilt u uw fiets achter de witte lijn parkeren? 
De fietsenstalling is alleen voor de kinderen.  
 
 


