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Belangrijke data 
5 april  Studiedag kleuters 
8 april  OC-vergadering 
12 april  Koningsspelen 
18 april  Paasviering 
19 april  Goede Vrijdag 
  Start meivakantie 
 
Afscheid juf Cornelia 
Vrijdag 29 maart is de laatste dag van juf 
Cornelia uit groep 2a.  
Juf Gerdien komt weer terug van haar 
zwangerschapsverlof en juf Dilara zal 
overstappen van groep 2b naar 2a.  
Juf Cornelia, bedankt voor al je goede zorgen 
in groep 2a.  
Juf Gerdien, welkom terug op school! 
 
Tuinieren 
De groepen 5/6 en 6 gaan in april starten met 
tuinieren. In 8 lessen leren zij zaaien, planten, 
verzorgen en oogsten. 
 
Project 
Het duurt nog even, maar noteer vast in uw 
agenda, op dinsdag 7 mei wordt het project 
om 08.30 uur geopend op de voorspeelplaats. 
Het zal 10 minuten duren.  
 
MR 
Voor het komende schooljaar is de MR op 
zoek naar één nieuwe ouder die toe wil treden 
tot de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad: de MR. De MR 
vergadert zeven keer per jaar en in de MR 
zitten drie leerkrachten en drie ouders.  
In de MR staan onderwerpen op de agenda als 
de voortgang van het jaarplan van de school, 
ouderbetrokkenheid 3.0, de financiën en meer 
praktische punten als het douchen op school 
of schoolzwemmen. De oudergeleding heeft 
op sommige onderwerpen instemrecht en op 
andere onderwerpen adviesrecht.  
Soms komen er ook onderwerpen op de 
agenda die ouders aanreiken zoals het samen 
laten vallen van koningsdag en de schoolreis 
en Engels op school.   
Iedere jaar verschijnt er een jaarverslag met 
de belangrijkste punten en die kunt u op de 

website van de school vinden bij ouders en 
MR.  
Wilt u meer betrokken zijn bij het beleid op 
school en van dichtbij op de hoogte zijn en 
ook mee besluiten over het reilen en zeilen 
van de Carolusschool geef u dan op.   
Graag ontvangen wij uw aanmelding via één 
van de ouders uit de MR (Annette, Diederik of 
Jacqueline) of u kunt een mail sturen aan 
mr@carolus.lucasonderwijs.nl. 
Bij meer dan twee aanmeldingen zullen we 
overgaan tot een verkiezing. 
 
Rapporten 
We missen nog enkele rapporten. Wilt u deze 
mee naar school nemen? 
 
Tentoonstelling werkweek 
Na een fantastisch leerzame week in Drenthe 
hebben de groepen 7 en 8 een tentoonstelling 
gemaakt van al hun zelfgemaakte speren, 
brons, messen, sporen, muizenbotten, tasjes 
en armbandjes. 
Veel groepen en ouders hebben een kijkje 
genomen.  
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Koningsspelen 
Vrijdag 12 april doen wij mee aan de 
koningsspelen. 
We starten de dag met het dansje van 
Kinderen voor Kinderen op het voorspeelplein. 
Oefenen jullie al de ‘ ‘Pasapas’? 
Daarna een gezond koningsontbijt. 
De groepen 1 en 2 doen spelletjes met hulp 
van de groepen 7 en 8. 
De groepen 3 en 4 krijgen een workshop 
breakdance. 
De groepen 5 t/m 8 gaan boogschieten.  
Alle activiteiten vinden op school plaats. 
Iedereen mag in het oranje komen.  
 
VSD 
De afgelopen weken waren de laatste lessen 
van de naschoolse activiteiten. 
Ouders hebben kunnen zien wat er allemaal 
geleerd is. 
Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen.  
oa. Sportcircuit, mozaïek, drama, tafeltennis, 
hockey en voetbal. 
U kunt uw kind hiervoor via het bericht op 
Social Schools opgeven.  
 

 
 
Studiedag kleuters 
Vrijdag 5 april zijn de groepen 1 en 2 vrij i.v.m. 
een studiedag op het HCO. 
De groepen 3 t/m 8 gaan wel gewoon naar 
school. 
 
Datum schoolreis 
De definitieve datum was nog onbekend. U 
kunt in uw agenda noteren donderdag 6 juni. 
De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis. Voor 
de kinderen uit groep 1 geldt dit alleen voor 
de kinderen die voor februari op school zijn 
gekomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


