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Belangrijke data 
Zo 10 maart CPC loop 
Ma 11 maart Kijkmomenten 
W0 13 maart DGO gesprekken 
Do 14 maart DGO gesprekken 
Do 14 maart Tentoonstelling groep 1/2 
Ma 18 t/m 22 maart Werkweek groep 7/8 
 
Team 
Vanaf woensdag 6 maart komt Lorena Bonilla 
ondersteunen in groep 1. Lorena is leraar 
geweest in Peru en woont nu een aantal jaren 
in Nederland. Nu haar kinderen iets ouder zijn 
wil ze graag weer aan de slag. Daarom wil ze 
graag als vrijwilliger werkervaring opdoen in 
het onderwijs. 
 
Juf Ellen komt voorlopig elke dinsdag een paar 
uurtjes op school.  
 
Zwemles  
Uiteraard vinden wij het erg belangrijk dat 
kinderen zwemvaardig zijn. We hebben dan 
ook de laatste jaren veel tijd en energie 
gestoken in het begeleiden van het 
schoolzwemmen. We lopen hierbij echter 
steeds vaker tegen problemen en knelpunten 
aan. Daarom is het schoolzwemmen al een 
aantal jaren een terugkerend bespreekpunt bij 
ons op school.  
 
Na rijp beraad in het team en na overleg met 
de MR hebben wij besloten om met ingang 
van het komend schooljaar te stoppen met 
het schoolzwemmen van groep 5 (en 6). De 
ouders van de toekomstige leerlingen van 

groep 5 zijn hierover al ingelicht middels Social 
Schools. 
De eerste reden hiervoor is dat de 
verantwoordelijkheid voor de leerlingen 
bij het schoolzwemmen ons erg zwaar valt. 
Daarnaast is een belangrijke reden dat het 
zwemmen veel onderwijstijd kost. Derde 
reden is dat het vrijwel onmogelijk blijkt te zijn 
om iedere week voor voldoende begeleiding 
te zorgen. 
 
Uiteraard zijn wij bereid om één en ander 
verder mondeling toe te lichten, wanneer u 
daar behoefte aan heeft. U kunt dan een 
afspraak maken met directie. 
 
Tentoonstelling groep 1/2 
Voor de ouders van de kinderen uit groep 1/2 
is er donderdag 14 maart van 14.30-15.00 uur 
een tentoonstelling “Kunst” in de klassen.  
U kunt de kunstwerken van de afgelopen 
weken bewonderen in het Carolusmuseum.  
 
Klimaatles groep 6 
De vader van Sofia uit groep 6 heeft voor de 
vakantie een zeer interessante les over 
klimaat en milieu gegeven aan de leerlingen 
van groep 6. Dit was n.a.v. een 
aardrijkskundeles en het nieuws op tv over de 
opwarming van de aarde.  
Hartelijk dank voor deze leerzame les! 
 

 
 
 
 
 
 



Wiskunde wedstrijd 
Donderdag 21 maart vindt de wereldwijde 
wiskunde wedstrijd w4 kangoeroe plaats. Dit 
schooljaar doen wij hieraan mee met een 
aantal plusgroep-leerlingen. En als dit goed 
bevalt willen we dit volgend jaar graag 
uitbreiden. 
De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als 
doel de leerlingen te laten ervaren dat 
wiskunde  (en rekenen) heel leuk en 
uitdagend kan zijn. 
 
De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die 
een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien 
heeft. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 
van de basisschool t/m 6 vwo van de 
middelbare school. De moeilijkheid loopt op 
van eenvoudig tot behoorlijk pittig.  
Het gaat om vierentwintig of dertig 
verrassende vraagstukken die stuk voor stuk 
een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, 
vragen.  
 

 
 
Luizencontrole 
Afgelopen dinsdag is er luizencontrole 
geweest. Er waren in de hele school 2 
kinderen met neten/luizen.  
Blijf uw kind goed controleren.  
 
Staking 15 maart 
Zoals u weet is er een oproep vanuit de 
vakbonden voor medewerkers in alle 
onderwijssectoren om te gaan staken op 
vrijdag 15 maart 2019. Ook medewerkers van 
de Carolus leggen het werk neer.  
 
Alle leraren op onze school zijn van plan om 
op 15 maart te gaan staken. Dat betekent dat 
de school geheel gesloten blijft. Wij vragen u 
uw kind(eren) deze dag niet naar school te 
laten gaan of te brengen. 2Samen heeft 
aangegeven dat zij deze dag wel open zijn en 
kinderen kunnen opvangen. Ook kunt u 
misschien iets regelen samen met andere 
ouders van onze school.  
 
Wij hopen op uw steun en begrip. 

CPC 
De deelnemers hebben hun tasjes ontvangen.  
Zondag staan er in totaal 50 kinderen van de 
Carolusschool aan de start van dit 
hardloopevenement.  
Dit jaar geen verzamelpunt, maar lopen op 
eigen gelegenheid.  
Een aantal juffen zal jullie wel aanmoedigen 
rond de finish.  
 
Rapporten 
Wilt u het rapport van uw kind weer inleveren 
bij de juf of meester? 
 


