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Belangrijke data 
Do 30 mei Hemelvaart 
Vr 31 mei Vrij 
Do 6 juni Schoolreis gr. 1 t/m 6 
Vr 7 juni Studiedag  
  Lln. vrij 
Ma 10 juni Pinksteren 
 
Afsluiting project 
Vorige week heeft u kunnen kijken waar wij de 
afgelopen weken mee bezig zijn geweest.  
Wat een talenten op de Carolus! 

 
 
Kleutermusical 
De groepen 2 hebben dinsdagavond de 
sprookjesmusical opgevoerd. Het was best 
spannend met alle papa’s en mama’s in de 
zaal! 
Goed gedaan, kinderen uit groep 2! 

 
 
BHV  
Ook op de Carolus staat veiligheid voorop. De 
BHV-ers hebben de BHV cursus weer opgefrist 
en we zijn een aantal BHV-ers rijker! 

 
 
Schoolreis 
Volgende week gaan de groepen 1 t/m 6 op 
schoolreis. 
Groep 1/2 Buytendelft 
Groep 3/4 Avifauna 
Groep 5/6 Meijndel 
Meer informatie over de schoolreis ontvangt u 
in een brief.  
 
Luizencontrole 
Na elke vakantie proberen een aantal ouders 
tijd vrij te maken om de kinderen te 
controleren op luizen of neten. 
In iedere klas worden binnen 10 minuten alle 
kinderen op het hoofd nagekeken.  
Soms is het lastig te zien, door bv. strak 
gekamde haren.  
U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk en wij 
raden dan ook aan zelf regelmatig in het haar 
van uw kind te kijken. 
Luizen of neten gespot? Gebruik 
luizenshampoo en een luizenkam! 
 
Konijnen 
Groep 1A had deze week twee konijnen in de 
klas. 
De konijnen zaten het liefst in hun hok. Het 
hok stond de hele dag gewoon open maar ze 
gingen er echt niet zelf uit. Ze werden niet 
graag geknuffeld maar wel graag bekeken en 
kregen van de kinderen lekkere hapjes. Zoals, 
wortel, komkommer en appel. 



De konijnen konden goed stampen met hun 
achterpoten en voelden heel lekker zacht en 
fluffy aan. 
Nu zijn ze alweer terug naar de 
kinderboerderij. 

 
 
Brandweerles groep 6 
Vorige week kwam er iemand van de 
brandweer een les geven over de veiligheid in 
huis.  
Een hele leerzame les! 
Foto tineke 
 
JVA zomervakantie 
De Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten Den 
Haag (JVA) organiseert dit jaar voor de 46e 
keer op Duinrell (Wassenaar) haar 
vakantieproject voor de Haagse 
basisschooljeugd. Het project wordt gehouden 
van 22 juli t/m 9 augustus 2019. 
Wilt u meer weten over onze stichting of hebt 
u vragen, kijk dan eens op onze website: 
www.jvadenhaag.nl. 
  
 

http://www.jvadenhaag.nl/

