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Do 11 juli oudergesprekken 
Vr 12 juli oudergesprekken 
Di 16 juli afscheidsavond groep 8 
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Ouderbetrokkenheid 3.0 
Beste ouders,  
Sinds anderhalf jaar zijn we met een team van 
leraren en ouders bezig om de betrokkenheid 
van leraren, ouders en kinderen tot elkaar te 
vergroten. Dit doen we in de Regiegroep 
Ouderbetrokkenheid 3.0 . We toetsen 
betrokkenheid en passen activiteiten / 
programma’s aan om dit te verbeteren (denk 
o.a. aan de kennismakingsgesprekken mét 
kind, de communicatie naar ouders en de 
toegankelijkheid van informatie). 
 
Ook in het aankomend schooljaar 2019/2020 
gaan we hiermee door. Om nog meer 
aandacht aan het onderwerp te geven en op 
termijn doorstroom te organiseren, zoeken 
minimaal twee ouders en een leerkracht die 
willen meedoen, zodat we tussen 8 tot 10 
deelnemers hebben (waarvan ongeveer 50% 
ouders en 50% leraren).  
 
We vergaderen eens per 6 weken op 
woensdagmiddag (14.30-16.00 uur op de 
Carolusschool). De eerste vergadering staat 
gepland op 11 september 2019. Als je 
interesse hebt, stuur een bericht naar ons 
emailadres regiegroepcarolus@gmail.com of 
benader een van de regiegroepleden op 
school (namen met foto’s bij de ingang). 
Alvast dank voor je reactie.   

Waterpret 
Afgelopen vrijdag was het helaas wat minder 
zomers dan wij hadden verwacht. Alleen de 
onderbouwgroepen hebben op de 
voorspeelplaats waterspelletjes gedaan. Op de 
achterspeelplaats was het helaas te koud.  
 
Afscheid meester Leo 
Het pensioen van meester Leo komt steeds 
dichterbij! 
Uiteraard nemen wij, collega’s, kinderen, 
ouders en genodigden, uitgebreid afscheid 
van meester Leo. U komt toch ook? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De leerlingen nemen ook op vrijdag 12 juli 
afscheid, maar dan onder schooltijd. Zij mogen 
om 13.15 uur gaan genieten van een 
voorstelling van Hilaria. 
 
Voor in uw agenda 
Op woensdag 25 september is de sportdag 
voor groep 3 t/m 8 op Sportpark de 
Verademing.  
Komt u ons helpen op het veld, dan kunt u 
deze datum alvast vastleggen.  
 
Schoonhouden schoolplein 
Om de week maken de groepen 5 t/m 8 het 
achterplein schoon. Ze vegen en prikken vuil. 
Laten we het met elkaar ook in de weekenden 
en in vakanties, het is een openbare 

mailto:regiegroepcarolus@gmail.com


 
speelplaats, schoon houden.  
We vinden vaak blikjes, zakjes, enz.  
 
Musical groep 8 
Op dinsdag 16 juli voert groep 8 de 
eindmusical “Gewoon super” op. 
De leerlingen van groep 8 worden om 17.30 
uur op school verwacht. Hier zullen zij samen 
met de collega’s een heerlijke maaltijd 
nuttigen. 
De deuren gaan om 18.45 uur voor u als ouder 
open, om 19.00 start de musical.  
De avond zal tot ongeveer 21.00 uur duren.  
 
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.  
 
De kennismakingsgesprekken zijn met 
ouder(s), kind en leerkracht(en). 
 
De lessen starten op dinsdag 3 september. 
Start nieuwe schooljaar 
We starten het nieuwe schooljaar weer met 
kennismakingsgesprekken. U kunt binnenkort 
intekenen bij de nieuwe leerkracht via Social 
Schools. Dit schooljaar beginnen we op de 
laatste vrijdag van de vakantie met de 
kennismakingsgesprekken. 
Ook maandag 2 september zijn er 
kennismakingsgesprekken, de kinderen 
hebben dan dus nog geen les. 
We hebben ongeveer 30 ouders nodig om de 
sportdag tot een succes te maken. 
Alvast bedankt! 
 
Jeugdhaven gesloten 
De Jeugdhaven is op enkele dagen in het jaar 
gesloten. Dit wordt aan u doorgegeven. Toch 
komt het regelmatig voor dat wij kinderen na 
15.00 uur moeten opvangen omdat de 
Jeugdhaven er dan niet is en de kinderen niet 
zijn opgehaald.  
Hieronder een overzicht met de aankomende 
data waarop de Jeugdhaven dicht is. 
 


