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In dit Carolusjournaal 
 
Belangrijke data 
Do 18 juli 12.00 uur start zomervakantie 
Vrijdag 30 aug start 

kennismakingsgesprekken 
Maandag 2 sept        vervolg gesprekken 
Dinsdag 3 sept          eerste schooldag 
woensdag 25 sept   sportdag 3 t/m 8 
 
 
Vakantiekaartje 
Elk jaar versieren de juffen en meesters na de 
vakantie het prikbord voor en achter in de 
school. Dit jaar hebben we alle hulp hard 
nodig. Wij willen jullie vragen om een kaart te 
sturen in de vakantie naar school. Dat mag 
vanuit een vakantieland zijn, maar ook een 
kaart uit Den Haag of Maastricht is van harte 
welkom. Met alle ontvangen kaarten versieren 
wij dan het bord, zodat het er op de eerste 
schooldag mooi uitziet. 
De kaart mag naar het volgende adres: 
Carolusschool 
Westeinde 103-107 
2512 GW Den Haag 
Laat de postbode maar komen met al die 
mooie kaarten! 
 
 
Herinnering 
inschrijven kennismakingsgesprekken 
Na de vakantie start iedere leerkracht met een 
gesprekje met ouder en kind.  
Hiervoor kunt u zich digitaal of per lijst 
inschrijven. We hebben gezien dat er al volop 
ingeschreven is!  
Let op, het kennismakingsgesprek is voor 
iedereen verplicht.  

 
 
Namens meester Leo 
Wat een fijn gevoel om zo afscheid te moeten 
nemen van de Carolusschool. Wat een lieve 
woorden, cadeautjes, kaarten enz. heb ik 
mogen ontvangen van zowel ouders als 
kinderen. Hartelijk dank hiervoor! Ik heb 19 
jaar met plezier op de Carolus gewerkt. Samen 
hebben we er wat van proberen te maken. 

 
 
 
Afgelopen donderdag niet 
op de fiets naar school, 
maar gehaald worden door 
twee collega’s en op de 
speelplaats verwelkomd 
worden door 320 
leerlingen. 
 

 
Mediawijsheid in de bovenbouw  
De afgelopen weken kregen groep 7 en 8 een 
serie van 4 lessen mediawijsheid met als 
onderliggend thema 'een databaas te 
worden'. Met andere woorden: hoe kunnen 
leerlingen zelfstandig verstandig met media 
omgaan. 



Verschillende onderwerpen zijn aan bod 
gekomen: Wat is eigenlijk media? Hoe kun je 
veilig online zijn? Hoe weet je of iets echt is op 
internet (of niet)? Hoe stel je je Snapchat in op 
‘privé’? Wat is cyberpesten en wat kun je hier 
zelf aan doen? 
  
Tijdens alle lessen was er veel ruimte voor 
eigen inbreng van de leerlingen zelf, hun 
vragen werden direct beantwoord. Daarnaast 
hebben de kinderen onderling gediscussieerd 
over diverse stellingen, nagedacht over waar 
hun eigen grenzen liggen en wat zij zelf 
kunnen doen als er online iets vervelends 
gebeurt. De kinderen waren nieuwsgierig, 
open en voelden zich genoeg op hun gemak 
om hun ervaringen te delen en uiteenlopende 
vragen te stellen. Het was mede daardoor 
ontzettend leuk om deze lessen te geven! 
  
Wellicht tot een volgende keer, 
Marianne Scheeper 
MediaCoach van Burgerschap in de klas 
 
 
Musical groep 8 
Op dinsdag 16 juli voerde groep 8 de 
eindmusical “Gewoon super” op. 
Een topavond met fantastische acteurs en 
zangers! De kwaliteit van de musical was dit 
jaar erg hoog! 
De leerlingen van groep 8 werden ook nog in 
het zonnetje gezet door verschillende 
meesters en juffen.  
Groep 8, veel succes op het VO! 

 
 
Stukje over juf Carmen 
Juf Carmen, zij-instromer en het afgelopen 
jaar werkzaam in groep 3, is geïnterviewd voor 
en door de Lucas Stichting.  

Nieuwsgierig naar haar verhaal over de 
overstap naar het onderwijs? 
http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-
oic/pagedb.exe/show?no=1398&fromno=1 
 
Voorstelling Hilaria 
De leerlingen werden door meester Leo 
getrakteerd op een voorstelling van Rob en 
Rob van theatergroep Hilaria. 
Een spannend verhaal over ridders werd 
nagespeeld in de gymzaal.  
De kinderen hebben stuk voor stuk genoten. 
Gastoptredens van o.a Desley en Shaikyria 
waren geweldig! 

 
 
Afsluiting schooljaar 
Op donderdag 18 juli om 11.45 uur namen wij 
met kinderen en ouders afscheid van dit 
mooie schooljaar.  
We zongen een lied, wat was ingestudeerd 
onder leiding van juf Daphne, onze 
muziekleerkracht.  
De kinderen van groep 8 sprongen de school 
uit en we telden af tot de vakantie.  
Fijne zomervakantie allemaal! 

 
 
 
 
 
 

http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1398&fromno=1
http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1398&fromno=1


Groepsindeling 2019-2020 
Hier leest u nogmaals de verdeling van de 
leerkrachten. 
1a juf Martha 
1b juf Monique en juf Ellen 
2a  juf Mylene en juf Jasmijn 
2b  juf Gerdien en juf Hester 
3a juf Femmy en juf Tamara 
3b juf Cathelijne en juf Dini 
4a juf Angelique en meester Kok 
4B juf Suzanne 
5a juf Tineke en juf Dini 
5b juf Carmen en juf Marleen 
6a juf Maartje en juf Jose (+ meester 

Ferdi) 
6/7b juf Jasmijn en juf Patricia 
7a meester Peter en meester Kok 
8a meester Willem 
 
Activiteitenprogramma Jeugdhaven 
 

 
Op Talentenjacht met de VakantiePas! 
 Het is bijna zomervakantie, dus de 
VakantiePas is weer uitgedeeld in de klas. Hét 
paspoort voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, 
boordevol activiteiten met korting. De 
VakantiePas is goed voor € 300,- aan korting 
en bevat meer dan 80 (zomer)activiteiten in 
en om de stad. Met het thema ‘Talentenjacht’ 
kunnen kinderen hun (verborgen) talenten 

ontdekken. Is het muziek, sport, koken, dans 
of wetenschap? Verder is er het vertrouwde 
aanbod van onder meer musea, workshops, 
zwembaden, pretparken en een gratis ijsje of 
pannenkoek. Als de kinderen 5 activiteiten 
hebben gedaan, kunnen ze in de bibliotheek 
een Vakantiepas Medaille ophalen. 
  
Naast de kortingen en zelfs gratis activiteiten, 
zijn er ook flinke prijzen te verdienen. De 
hoofdprijs is een (slaap)weekend Duinrell en 
het Tikibad voor 4 personen.  Alle activiteiten 
staan vanaf 8 juli ook 
opwww.vakantiepas.nl. Daar vindt u ook alles 
over eventuele wijzigingen, prijsvragen én 
extra activiteiten die niet in de ‘papieren’ 
VakantiePas staan. 
  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl&data=02%7C01%7C%7C8bc47b53f7ea49927ec508d70af38be2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636989914358957768&sdata=JjVrhyFSaoLO0TATZ%2BP9yhHHQ%2Bdi0fOOHgbO2QyIraU%3D&reserved=0

