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Belangrijke data 
18 april  Paasviering 
19 april  Goede Vrijdag 
  Start meivakantie 
6 mei  weer naar school  
7 mei  opening project 
 
Koningsspelen 
Een sportieve dag voor de Carolusschool. 
De groepen 1 en 2 hebben spelletjes gedaan 
o.l.v. de groepen 7 en 8. 
De groepen 3 en 4 hebben een workshop 
breakdance gehad. 
De groepen 5 t/m 8 hebben een workshop 
boogschieten gehad.  
En natuurlijk zijn we de dag gestart met het 
welbekende dansje “de Pasapas” en een 
gezond ontbijt.  
 

 
 
 
Schoolfruit 
De afgelopen maanden hebben wij het 
schoolfruit mogen ontvangen. De kinderen 
hebben veel geproefd en lekker gesmuld. 
Het schoolfruitprogramma loopt tot 
donderdag 18 april.  
Na de meivakantie vragen wij u om elke dag 
weer zelf fruit mee te geven. 
 
 

Project identiteit 
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.  
 

 
 
Boekenkastjes: De Carolus MiniBieb 
De OC en de Carolusschool streven er naar dat 
alle kinderen makkelijk toegang tot boeken 
hebben. Lezen is namelijk een van de leukste 
dingen om te doen! Het geeft plezier, 
verdieping, rust en reflectie.  

Gelukkig is er een enorm aanbod aan boeken 
waar uw kind zelf mee aan de slag kan! U 
hoeft niet naar de bibliotheek; uw kind kan 
namelijk zelf langs een van de drie 
boekenkastjes binnen school en daar iets 
uitzoeken.  

Let er a.u.b. op dat de boeken uit de kastjes 
binnen school, niet door elkaar gehaald 
worden met de Kinderzwerfboeken uit de 
kastjes die buiten school te vinden zijn.  

Instructie gebruik  
De kinderen uit groep 1 t/m 7 hebben een 
korte instructie gekregen over hoe we omgaan 
met de boeken uit die kastjes. We willen graag 
dat u als ouder ook weet wat de do’s en don’t 
zijn.  
 
Do:  

 Kies een boek uit;  

 Lees het waar je wilt: het mag mee 
naar huis;  

 Breng het boek onbeschadigd terug  

 Meld het een juf of meester als een 
boek toch beschadigd raakt, dan 
lossen we het samen op!  

 Kies een nieuw boek uit. 
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Don’t - houdt u dit als ouder mee in de gaten 
a.u.b.?:  

 Het boek langer dan een maand voor 
jezelf houden;  

 Het boek beschadigen zonder dit te 
melden;  

 Het boek in een Zwerfboekenkastje 
(buiten school) retourneren;  

 Meer dan één boek tegelijk 
meenemen;  

 
Oproep aan de ouders  
Heeft u wellicht boeken die u niet meer leest, 
en waar u toch kinderen blij mee maakt? U 
kunt deze inleveren in een daartoe bestemde 
bak. Deze staat in het lokaal naast de 
koffiekamer. Wij zorgen voor het aanbrengen 
van de juiste stickers, waardoor het boek 
herkenbaar wordt als een boek van de Carolus 
MiniBieb.  
 
Wij zorgen ook voor roulatie van het aanbod 
in de kastjes. Het kan dus zijn dat uw boek er 
even over doet voordat uw kinderen het zien 
staan.  
 
Bij vragen kunt u zich wenden tot de 
leerkracht van uw kind, die zal u 
doorverwijzen.  
 
Alvast bedankt!  
 
Wilt u meer weten over het Haagse initiatief 
Kinderzwerfboeken kijk dan op 
https://www.kinderzwerfboek.nl/  
Wij wensen u en uw kind veel leesplezier :D  
 
VakantiepasClub meivakantie Den Haag 
Het duurt nog heel even…maar dan is het toch 
echt weer meivakantie! Dat betekent een 
nieuw pakket activiteiten van de 
VakantiepasClub mét VakantiepasKorting. 
Bootcamp4kids organiseert een gave workout 
om een echte hulppaashaas te worden en bij 
ProDemos wordt er al knutselend, spelend en 
luisterend ontdekt hoe de Tweede Kamer 
werkt.  
Maar gewoon lekker karten, surfen of naar het 
theater gaan kan ook! 
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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