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Belangrijke data 
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 
 
Rapportgesprekken 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van 
groep 3 t/m 8 hun rapport meegekregen.  
De rapporten van de kinderen uit groep 1/2 
worden meegegeven tijdens het 
rapportgesprek. 
U kunt inschrijven voor de gesprekken via 
Social Schools. De gesprekken vinden plaats 
op 20 en 21 februari.  
 
Stagiaires 
In groep 7 is juf Pernille begonnen met haar 
stage.  
Voor zijn ICT-stage is meester Ilias dagelijks 
door de hele school te vinden. 
 
Strookje foto/video 
U heeft een brief meegekregen betreft het 
plaatsen van foto’s/video’s. 
We hebben bijna alle strookjes binnen. Graag 
ontvangen we 100%. Wilt u er nog even aan 
denken? 
 
CPC 
Op zondag 10 maart doet de Carolusschool 
mee aan de CPC loop. 
We hebben 25 deelnemers voor de 2,5 km. En 
tot nu toe zijn er 23 deelnemers voor de 1 km 
kan nog steeds ingeschreven worden, want 
we hebben 35 startnummers beschikbaar.  
De laatste informatie ontvangt u de week 
voorafgaand aan de CPC. 
 

 
 
 
 

Project 
Het project wat start op maandag 6 mei zal 
gaan over “Identiteit”. 
De kinderen maken uitstapjes en maken een 
ontdekkingstocht naar wie zij zijn. 
 

Werkweek 
Maandag 18 maart gaan de groepen 7/8 op 
werkweek. Afgelopen dinsdag hebben we de 
aanwezige ouders geïnformeerd over de 
invulling van deze week.  
 
VakantiepasClub voorjaarsvakantie 
Het voorjaar komt steeds dichterbij en de 
eerste krokusjes en sneeuwklokjes zijn al 
gespot. 
Tijd voor de voorjaarsvakantie! Dat betekent 
een nieuw pakket activiteiten van de 
VakantiepasClub mét VakantiepasKorting. 
 
Als jullie deze winter niet hebben kunnen 
schaatsen of skiën, grijp dan nu je kans in de 
Uithof. 
In het Kicking Horse Kinderkookcafé  van 
Paagman maak je samen een lekkere maaltijd 
of kom spelen en ontdekken in de 
Kinderwerkplaats.  
Zomaar een paar ideetjes van de 
VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere 
activiteiten op www.vakantiepas.nl.  
 
Is uw kind nog geen lid van de 
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via 
vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van 
de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen 
twee weken vóór elke schoolvakantie een e-
mail met kortingsbonnen en een link naar de 
activiteiten. 
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