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Belangrijke data 
Do 11 juli rapport mee 
Do 11 juli oudergesprekken 
Vr 12 juli oudergesprekken 
  Voorstelling Hilaria 
Di 16 juli afscheidsavond groep 8 
Do 18 juli 12.00 uur start zomervakantie 
 
Terugblik schoolreis 
Vorige week donderdag hebben de kinderen 
uit de groepen 1 t/m 6 een leuke schoolreis 
gehad!  
 

  
 

 
 
Terugblik studiedag KiVa 
Vrijdag 7 juni hadden de leerkrachten van de 
Carolus en de leidsters van 2Aan2 een 
studiedag over onze nieuwe methode op het 
gebied van Sociale Vaardigheden, KIVA.  
Na de zomervakantie zal hier in alle groepen 
een start mee worden gemaakt. 
KiVa is een preventief, schoolbreed 
programma gericht op het versterken van de 

sociale veiligheid en het tegengaan van pesten 
op basisscholen. KiVa zet in op positieve 
groepsvorming en stimuleert de sociale 
vaardigheden en de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden 
de sociale veiligheid en het pedagogisch 
klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt 
de nadruk op de groep als geheel en dus niet 
op specifieke individuen. Ons motto luidt dan 
ook: ‘Samen maken we er een fijne school 
van!’  
 
Schoonmaken kleutergroepen 

 
 

Een jaar lang een klas vol kinderen… 
Ze eten in de klas, ze lopen door de klas, ze 
werken in de klas.  
U begrijpt, de klassen kunnen wel weer een 
sopje gebruiken. 
In de week van 17 juni zijn er verschillende 
momenten waarop wij klaarstaan met een 
kopje koffie/thee en een emmertje sop.  
Wilt u ook helpen om wat materialen schoon 
te maken?  
Omdat vele handen licht werk maken, geven 
wij alles wat daarna nog niet schoon is mee 
naar huis. Dan kunt u het thuis even soppen 
en weer meenemen.  
 
Compensatie CPC 
De organisatie van de CPC, die in maart werd 
afgelast door de weersomstandigheden, heeft 
laten weten dat wanneer wij als groep voor de 
CPC 2020 inschrijven, iedereen 20% korting 
krijgt op het inschrijfgeld.  
 
  



Schaken 
Tijdens de pauze op dinsdag wordt er flink 
geschaakt door de kinderen uit de 
bovenbouw. 
Ga zo door!  

 
 
Afsluiting schooljaar 
Op donderdag 18 juli om 11.45 uur nemen wij 
met kinderen en ouders afscheid van dit 
mooie schooljaar. De kinderen van groep 8 
zullen de school uit springen en we proosten 
op de vakantie. Om 12 uur zijn alle kinderen 
vrij.  
 
Formatie 2019-2020 
Het team van de Carolus werkt met de 
kinderen naar het einde van het schooljaar 
toe.  
Een veel gestelde vraag is: “Bij wie komt mijn 
kind volgend schooljaar in de klas?” 
 
Groep 1A juf Martha 
Groep 1B juf Monique (ma, di, wo) 
  Juf Ellen S. (di, do, vr) 
Groep 2A Juf Ellen (vervanger) 
  Juf Jasmijn J. (vr) 
Groep 2B Juf Gerdien (ma, di, vr) 
  Juf Hester (wo, do) 
Groep 3A Juf Cathelijne (ma, wo, do, vr) 
  Juf Dini (di) 
Groep 3B Juf Femmy (ma, di, wo) 
  Juf Tamara (wo, do, vr) 
Groep 4A Juf Angelique (ma, di, wo, do) 
  Meester de Kok (vr) 
Groep 4B Juf Suzanne 
Groep 5A Juf Tineke (ma, di, wo) 
  Juf Dini (do, vr) 
Groep 5B Juf Carmen (ma, di, wo) 
  Juf Marleen (do, vr) 
Groep 6A Juf Maartje (ma, wo, do, vr) 
  Juf José (di) 
  Meester Ferdi 
 

Groep 6B/7B Juf Jasmijn (ma, di, wo, do) 
  Juf Patricia (vr) 
Groep 7A Meester Peter (ma, di, wo, vr) 
  Meester de Kok (do) 
Groep 8a Meester Willem 
 
Verder zullen we afscheid nemen van een 
aantal collega’s.  
Meester Leo gaat genieten van zijn 
welverdiende pensioen, Juf Marlies heeft een 
nieuwe uitdaging gevonden op een andere 
basisschool en juf Dilara zal zich gaan richten 
op haar studie. Meester Karel zal helaas ook 
stoppen met de plusgroep die hij begeleidt. 
 
Zoals het er nu naar uit ziet, zal juf Ellen (gr 2) 
na de zomervakantie nog niet gaan lesgeven in 
de groep. Wij zijn dus nog op zoek naar een 
vervanger. Mocht u iemand weten, dan horen 
wij dit graag. 
 
Meester Thomas zal 4 dagen gymles geven. 
 
 
 


