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Belangrijke data 
5 dec Sinterklaasfeest 
10 dec Voorlichtingsavond  

gr. 3 DGO en gr. 8 VO 
19 dec Kerstviering 
 Kerstdiner 18.00-19.00 
20 dec kinderen vanaf 12 uur  
 Start kerstvakantie 
 
Meester Orlando 
Bij deze wil meester Orlando alle ouders en 
kinderen bedanken voor de kaarten, knutsels 
en lieve wensen. Het doet hem enorm goed te 
weten dat iedereen aan hem denkt. 
Bedankt en hopelijk tot snel! 
 
Sinterklaas 
Wat een rommel vanochtend op de 
Carolusschool! 
Gelukkig waren alle schoenen wel gevuld en 
hebben de Pieten zich even laten zien en hun 
excuses gemaakt voor de rommel die zij 
gemaakt hebben. 
Woensdag verwachten wij dat Sinterklaas ook 
de Carolusschool komt bezoeken.  
De ouders zijn dit jaar om 08.30 uur welkom 
op de stoep aan de achterkant van het 
achterplein. Dit is de stoep aan de kant van de 
huizen.  
 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers 
Na bijna 5 jaar zal de vestiging op de 
Carolusschool per 31 december 2018 gesloten 
worden, omdat de eisen van de 
zorgverzekeraars steeds strenger worden. De 
huidige behandelingen van de kinderen 
worden, waar nodig, voortgezet in de Nieuwe 
Molstraat.  
De Carolusschool is nog in gesprek met een  
andere logopedist die de vestiging misschien 
wil overnemen. 
Als uw kind hulp nodig heeft bij het spreken of 
de taal dan kunt contact opnemen met 
logopedisten in de buurt van de school of met 
mij.  
Bedankt voor de fijne tijd!      
Tot ziens,  
groeten van Jose Nijboer  (06-83021114)                
 
Kerst 
Op woensdag 19 december vieren wij het 
Kerstfeest op school. 
‘s Avonds van 18.00-19.00 uur komen de 
kinderen naar school voor het kerstdiner.  
U bent dan van harte welkom in de gymzaal 
voor een hapje en een drankje.  
In de dagen voorafgaand aan de Kerstviering 
zullen de groepen 3 t/m 8 een bezoek brengen 
aan Broeder Frans, hij zal hen het kerstverhaal 
vertellen. 
 
Het goede doel dit jaar is Edukans. Meer 
informatie over het vullen van de 
schoenendozen volgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Schoolfruit 
Volgende week hebben we: 
 

 

Wijkkinderraad 

De Carolusschool heeft in samenwerking met 
De Vreedzame Wijk een wijkkinderraad 
opgericht.  
Na het eerste jaar waarin het Manifest wordt 
gevormd en de scholenacties een aanvang 
krijgen, wordt er jaarlijks een VKR gekozen 
volgens dezelfde uitgangspunten: 
- jongen/meisje groep 6/7  
- de VKR vergadert 3 tot 4 maal 
- buigt zich over ‘kwesties in de wijk’: wat 

gaat goed (in het kader van het manifest) 
en wat nog niet zo goed 

- de VKR wordt gevoed door alle partners in 
de wijk (wijkbureau, politie, scholen, 
welzijn, enz.), maar ook door bv. de media 

- er worden mogelijke onderwerpen 
gekozen (bijvoorbeeld het buitensluiten 
van kinderen op speelplekken), 
voorgelegd aan de ‘achterban’ en 
uiteindelijk komt er één verbeterpunt 
voor het jaar 

- iedere locatie bepaalt weer hoe zij gaan 
werken aan de verbetering  

- aan het eind van het jaar komt de VKR nog 
eenmaal bij elkaar voor een evaluatie: wat 
is er veranderd? 

 
Brandoefening 
Vorige week donderdag hebben we een 
brandoefening gehad. Het alarm ging af en 
iedereen ging rustig, luisterend naar de 
leerkracht, naar buiten.  
Dat was best spannend, maar goed om te 
oefenen.  
 
 
 

Groep 8 VO bezoek 
Groep 8 bezoekt ook dit jaar het Voortgezet 
Onderwijs.  
Wat past bij mij? Waar krijg ik een goede 
indruk? Hoe ziet zo’n school er nou uit? En 
wat voor lessen worden er gegeven?  
Afgelopen dinsdag zijn zij op het Johan de Witt 
College geweest.  
 
Einde VSD 
De naschoolse activiteiten gitaar,  
meidenvoetbal en handbal zijn afgelopen. Van 
judo is er nog 1 les. Hopelijk is de judotrainster 
dan weer beter en kan de les dan wel 
doorgaan.  
Na de kerstvakantie starten er weer nieuwe 
cursussen.  
Hierover wordt in december een bericht 
gestuurd.  
 

 
Sparen 
Spaart u met ons mee? Wij willen voor onze 
knutsels graag wc-rolletjes en glazen potjes 
hebben. Inleveren bij de leerkracht.  
 
Pietengym 
Maandag en dinsdag hebben alle groepen 
pietengym. De kinderen mogen evt. een 
pietenpak aan en zelfgemaakt nepcadeautjes 
meenemen om door de schoorsteen te 
gooien. 
Let op: groep 5 en 6 gymmen op dinsdag i.p.v. 
donderdag 
Groep 2a en groep 2b gymmen op donderdag 
i.p.v. dinsdag 
 

Microbits 
Techniek in groep 7 
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Techniek in groep 7 
Vrijdag 7 december aanstaande komen twee 
gastdocenten een techniekles geven aan 
groep 7.                               
Zij gaan de leerlingen leren programmeren. 
Ieder tweetal gaat een minicomputer “de 
microbit” bedienen door middel van 
programmeertaal. Daarna volgen er nog een 
aantal lessen op school gegeven door de eigen 
leerkrachten.  
Wat is een microbit?  
De microbit is een klein (4x5cm) micro-
computertje met knopjes voor de bediening, 
en een 5x5 led matrix als beeldscherm, dat 
met 4 verschillende programmeertalen kan 
worden geprogrammeerd. De meest 
laagdrempelige taal is de Blocks Editor, waarin 
het programma (script) op een grafische wijze 
wordt ontworpen, door blokjes te slepen en 
aan elkaar te hangen. Hierbij kunnen geen 
syntax fouten gemaakt worden, maar toch 
wordt de manier van denken van een 
programmeur aangeleerd.  
De praktijk laat zien dat kinderen, vanaf 10 
jaar snel aan de slag gaan, met een minimum 
aan instructie. Verder beschikt de microbit 
over vele sensoren. Door gebruik te maken 
van de juiste Blocks kunnen temperatuur, 
licht, acceleratie (trillingen), oriëntatie en 
magneetvelden (kompasfunctie) gemeten 
worden en gebruikt worden in de zelf te 
maken toepassingen. Daarnaast beschikt de 
microbit over draadloze communicatie met 
andere microbits, en met smart-phones en 
tablets. 

 
 
 

 

 


