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Belangrijke data 
16 sept Studiedag (lln vrij) 
17 sept Prinsjesdag (lln vrij) 
25 sept Sportdag gr 3 t/m 8 
30 sept bijeenkomst vreedzame wijk voor  

ouders 
2 okt koffieochtend ouders 
 
Studiedag KiVa 
Samen maken we er een fijne school van! 
Komende maandag heeft het team een 
studiedag over KiVa. Zoals u hopelijk inmiddels 
weet is KiVa een programma dat wij gebruiken 
om ervoor te zorgen dat alle kinderen een 
fijne schooltijd hebben. 
KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. 
KiVa is een succesvol programma dat in 
Nederland en in Finland effectief is bij het 
voorkomen en oplossen van pesten.  
Daarnaast is aangetoond dat Kiva een gunstig 
effect heeft op schoolplezier, schoolmotivatie 
en schoolprestaties. 
Dinsdag 5 november is er om 19.30 uur een 
Bijeenkomst over KiVa voor ouders. Samen 
maken we er een fijne school van betekent 
voor ons namelijk met leerkrachten, kinderen 
en ouders. 
 

 
 
 
 
 

Kijkmoment 
Vanaf maandag 7 oktober tot vrijdag 11 
oktober kunt u weer een kijkje in de klas van 
uw kind(eren)nemen. Er volgt spoedig meer 
informatie over intekenen.  
 
Sportdag 
Woensdag 25 september is de sportdag voor 
groep 3 t/m 8.  
Omdat we het ieder jaar een hele 
onderneming vinden om met ruim 200 
leerlingen naar de Verademing te lopen, gaan 
we dat dit jaar anders doen. Het is de 
bedoeling dat ouders hun kind(eren) zelf naar 
de Verademing brengen tussen 8.00 en 8.30 
uur. Voor de kinderen die in de groepen 1 en 2 
zitten geldt die dag dat ze tussen 8.30 en 9.00 
uur op school aanwezig moeten zijn. 
 
Daarnaast hebben we nog hulpouders nodig, 
dus wanneer u kunt meehelpen dan horen we 
dat graag 
(tbouwer@carolus.lucasonderwijs.nl) 
 
Luizencontrole  
Afgelopen dinsdag was er luizencontrole. 
Mochten er bij uw kind neten/luizen 
gevonden zijn, bent u telefonisch op de 
hoogte gebracht. 
Alle luizenouders,bedankt! 
 
Kortenbos gaat los 
Dit jaar vindt de 5e editie van hét wijkfestival 
in Kortenbos plaats met voor het eerst de 
toevoeging: “HÉÉL! Kortenbos Gaat Los”. 
Kortenbos is een ‘Vreedzame Wijk’ waar een 
Vreedzame kinderraad actief is. Om het thema 
‘Vreedzaam’ breder te communiceren in de 
wijk is gekozen om het zelfbedachte thema 
van de Kinderraad “Wereld Wijk’ te koppelen 
aan het festival. De kerngroep vond het thema 
uitstekend passen. De wijk kent verschillende 
culturen bovendien is het nobel streven om 
met iedere Kortenbosser vreedzaam te wonen 
in de wijk. 
 
Het Kortenbos Gaat Los festival heeft om 
12:30 uur een spetterende opening!  
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U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Diverse muziek instrumenten zullen 
klinken, vanuit schillende hoeken en hoogtes 
zullen sierlijke werken de lucht in vliegen en 
zal op het podium een mooi orkest van koren 
(zingende bewoners) spelen. Daarna vangen 
de podia programma’s aan; diverse optreden 
van lokale Haagse bands, verschillende 
workshops, talent uit de wijk en een nieuwe 
editie van Heel Kortenbos Bakt!  
 
Tussen 15:30 – 16:00 uur zal de wethouder 
Bert van Alphen vanaf het hoofdpodium de 
vrijwilligersprijs en de aanmoedigingsprijs 
2019 uitreiken aan de 2 genomineerde 
bewoners. We sluiten het festival af met een 
primeur: ‘Het Buurtdiner’. Een diner met 
buurtgenoten waarbij iedereen iets te eten 
meeneemt en dat met één of meer bezoekers 
deelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat: Héél Kortenbos Gaat Los Festival 2019 
Wanneer: zaterdag 21 september 2019  
Festival programma: 12:00 - 18:00 uur  
Het Buurtdiner: 19:00 uur 
Locatie: Stadsklooster, Westeinde 101, 2512 
GW Den Haag 
 
Programma   
 12:00 uur Festival is geopend 
 12:30 uur Spetterende Opening  
 13:00 uur Start programma podia e.o. 
 14:00 uur Heel Kortenbos bakt! 
 15:30 uur Prijsuitreiking Kortenbos bakt! 
 15:40 uur Wethouder Van Alpen –  

uitreiking vrijwilligers- en 
aanmoedigingsprijs  

 16:00 uur Div. optredens + DJ Irazya  
 19:00 uur Buurtdiner  
 
Koffie-ochtenden 
Vanuit een aantal ouders is het idee van een 
regelmatige koffie-ochtend ontstaan. 
Gewoon, 1x per maand koffie drinken in de 

teamkamer op school.  Het doel is het 
uitwisselen van nieuws en zaken die met 
school en/of opvoeding van kinderen te 
maken hebben. Ouders kunnen op een 
informele manier praten met de directie en 
andere ouders.  
Deze ochtenden staan nog niet op de door u 
ontvangen kalender, maar zullen plaatsvinden 
op iedere eerste woensdag van de maand van 
8.45 tot 9.30 uur. 
 
Regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0 
De regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0 is op 
zoek naar nieuwe leden. In de regiegroep 
werken ouders en leerkrachten met elkaar 
samen om te onderzoeken hoe 
Ouderbetrokkenheid 3.0 er op de Carolus uit 
ziet. Tijdens deze bijeenkomsten worden de 
10 criteria van het CPS gevolgd en worden 
initiatieven ontwikkelt om de 
Ouderbetrokkenheid te vergroten. Zij komen 
ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. 
Mocht u zich willen aanmelden voor de 
regiegroep of eerst een keer een vergadering 
willen bijwonen dan kunt u dat aangeven bij 
de leerkracht van uw kind(eren). 
 

 
 



 
 Uitnodiging 

 

De vreedzame kinderraad Kortenbos nodigt u uit 

voor het 

Kinderraad manifest 

Op 20 september van 14:00 tot 15:00 willen wij 

samen met de kinderraad de 3 gekozen 

wijkafspraken presenteren. 

Tevens zal de kinderraad samen met de nieuwe 

vreedzame wijkpartners voor de afspraken 

tekenen op ons vreedzame wijkbord. 

Aansluitend zullen er activiteiten zijn voor alle 

kinderen en hun ouders uit de wijk. 

Het door de kinderraad gekozen thema voor deze 

activiteiten is ‘multicultureel Kortenbos’. 

Kortenbos heeft vele culturen en de wens van de 

kinderen is dat we elkaar zo goed mogelijk leren 

kennen, want we horen bij elkaar. 

‘Iedereen is anders en dat vinden we oké!’ 

Locatie: wijkpark Kortenbos 

 


