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Belangrijke data 
30 sept  Opening kinderboekenweek 
30 sept  Bijeenkomst Vreedzame Wijk 
2 okt  Wetenschapsdag 
2 okt  Koffie-ochtend 
7 t/m 11 okt  Kijkmomenten 
18 okt  Leerlingen 12.00 uur vrij 
21 t/m 25 okt  Herfstvakantie 
 
WIS Collect en betaling overblijf 
Zoals u waarschijnlijk al weet, gaan we dit 
schooljaar werken met WIS Collect voor de 
betaling van de overblijf.  
Een aantal ouders hebben al een 
betaalverzoek gekregen, helaas nog niet 
iedereen. Wij hopen dit volgende week voor 
alle ouders geregeld te hebben.  
 
U krijgt ook binnenkort een betalingsverzoek 
voor de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Kinderboekenweek 
Maandag 30 september is de opening van de 
Kinderboekenweek. We hebben de opening 
gepland op het voorplein en u bent hierbij van 
harte welkom, maar als het slecht weer is 
zullen de groepen de kinderboekenweek in de 
klas openen.  
Meester Polman komt in de loop van de week 
langs om elke groep een cadeautje te 
brengen.  
Hopelijk kunnen we samen nog voor de 
afsluiting zorgen! We zijn nog dringend op 
zoek naar kinderboeken die uw zoon of 
dochter niet meer leest. U kunt de boeken 
meegeven aan uw zoon of dochter.  
We willen de kinderboekenweek namelijk 
afsluiten met een kinderboekenmarkt. 
 

 
 
 

Bijeenkomst Vreedzame Wijk 
Sinds vorig schooljaar werken we in Kortenbos 
samen als Vreedzame Wijk. 
Graag willen we u meer vertellen over wat dat 
betekent. Daarom hebben we Dennis de Vries 
van stichting Vreedzaam uitgenodigd. Hij 
vertelt u over de Vreedzame Wijk in het 
algemeen en wat dit voor Kortenbos kan gaan 
betekenen. 
U bent van harte welkom op maandagochtend 
30 september in buurthuis de Kronkel. 
De koffie en thee staan klaar vanaf 8.30 uur. 
Het programma is van 9.00 -11.00 uur. 
We zien u graag! 
 

 
 
Grote Wetenschapsdag 
Tijdens de Grote Wetenschapsdag gaan 
basisscholen in heel Nederland aan de slag 
met wetenschap en technologie in de klas en 
dit jaar doen ook een aantal groepen van de 
Carolus hier aan mee.  
Elk jaar is er een ander thema, dit jaar is het 
thema dierensmokkel.  

 
 
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.  
De eerste koffie-ochtend is woensdag 2 
oktober 8.45 tot 9.30 uur. 
 
Kijkmomenten 
Vanaf maandag 7 oktober tot vrijdag 11 
oktober kunt u weer een kijkje in de klas van 
uw kind(eren) nemen. Volgende week hangt 
er weer een intekenlijst bij de klaslokalen.  
 
Sportdag 
In verband met het slechte weer is de 
sportdag helaas niet doorgegaan. Wij gaan nu 
kijken of we een nieuwe datum kunnen vinden 
in het voorjaar.  
 
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). 
 

 

Bericht van de Jeugdhaven 
De zomervakantie is al een tijdje voorbij en 
zullen we eindelijk op dinsdag 24 september 
weer starten op de Jeugdhaven met het 
aanbod aan activiteiten na school. 
In eerste instantie zal alleen de inloop en de 
instuif gaan draaien en zullen we vanaf 7 
oktober starten met de vaste groepen. 
Het programma aanbod is dit jaar anders dan 
vorig jaar, het week overzicht met de 
activiteiten is op te halen bij de Jeugdhaven , 
op school en/of is als bijlage toegevoegd. 
Wilt u dat uw kind de activiteiten van de 
Jeugdhaven weer gaat bezoeken dan kunt u 
uw kind aanmelden door langs te komen bij 
de Jeugdhaven en/of te bellen. 
Wij vragen u de gegevens op de 
bezoekerskaart bij inschrijving goed te 
controleren en samen met de leiding door te 
lopen. 
Ook vragen wij u of we een beroep op u 
kunnen doen om af en toe (mag ook 
structureel ) vrijwillig inzet op de activiteiten 
waar uw kind aan deelt neemt te leveren 
en/of 1 dag per week mee te kunnen lopen uit 
school. 
Bent u niet in staat om uw kind zelf uit school 
naar de Jeugdhaven te brengen wilt u dit dan 
doorgeven. Kinderen kunnen met ons 
meelopen en/of mogen in afspraak met u 
zelfstandig naar de Jeugdhaven komen. Wij 
bieden geen kinderopvang aan maar een 
doelgericht activiteiten aanbod. Dit betekend 
ook dat kinderen wel kunnen meelopen maar 
dat wij geen ophaal service zijn. De 
verantwoording m.b.t. het meelopen ligt bij u 
als ouder. Uw kind kan op de meeloop- lijst 
ingeschreven worden, dit moet u zelf 
aanmelden. Hierbij geeft u ook de vaste dagen 
aan dat u kind zal meelopen. Is er verandering 
van dag of is uw kind ziek of is er een andere 
reden dat uw kind de aangegeven dag/dagen 
niet komt wilt u dit dan op de dag zelf voor 
14:00 doorgeven en op woensdag voor 11:00. 
 


