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Belangrijke data 
18 okt  Leerlingen 12.00 uur vrij 
21 t/m 25 okt  Herfstvakantie 
27 okt  Klok terug zetten 
29 okt  Luizencontrole 
5 nov  Thema avond KiVa 
6 nov  Staking (lln. Vrij) 
13 november Koffie-ochtend 
14 en 15 nov Studiedagen (lln. vrij) 
20 nov  Ouderavond EHBO 
 
Let op: 27 oktober wintertijd! 
De wintertijd start altijd de laatste zondag van 
oktober. De ingang van de wintertijd 2019 is in 
de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 
oktober. De klok wordt achteruit gezet om 
3:00 uur in de nacht (naar 2:00 uur). 
 

 
 
WIS Collect en betaling schoolkosten 
Binnenkort krijgt u een betaalverzoek voor de 
schoolkosten en de schoolreiskosten. 
 
VakantiepasClub herfstvakantie Den Haag  
De blaadjes vallen van de bomen en de 
kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor 
de herfstvakantie!  Dat betekent een nieuw 
pakket activiteiten van de VakantiepasClub 
mét VakantiepasKorting.  
Bij Haagse Eitjes kunnen er in de vakantie 
kakelverse eitjes geraapt worden en Black 
Sheep Publisher verzorgt een creatieve 
workshop naar aanleiding van het nieuwe 
prentenboek Gekke Geit.  
Maar gewoon lekker zwemmen, schaatsen of 
timmeren bij De Kinderwerkplaats kan 
natuurlijk ook! Zomaar een paar ideetjes van 
de VakantiepasClub. Bekijk deze en alle 
andere activiteiten op www.vakantiepas.nl.  
Is uw kind nog geen lid van de 
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via 

vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van 
de kortingen.  
 

 
 
Staking 6 november 
Zoals u misschien al heeft gehoord, hebben de 
vakbonden van onderwijspersoneel voor 
woensdag 6 november 2019 een staking 
aangekondigd in het onderwijs. Op die dag 
wordt in de Tweede Kamer de 
Onderwijsbegroting voor 2020 besproken. De 
vakbonden vragen de regering en de Tweede 
Kamer om extra geld vrij te maken voor het 
behoud van de kwaliteit en de voortgang van 
het onderwijs. 
Als een stakingsoproep wordt gedaan, hebben 
de werknemers in de sector het wettelijke 
recht om op die dag te staken. De meeste 
werknemers van onze school hebben 
aangegeven gehoor te zullen geven aan de 
stakingsoproep en daarom zal de Carolus op 6 
november gesloten zijn.  
In beginsel wordt van ouders of verzorgers 
verwacht dat zij zich zelf inzetten om opvang 
te organiseren voor hun kind. Door de 
verwachte omvang van de staking ligt het niet 
voor de hand dat op school opvangcapaciteit 
beschikbaar zal zijn. 
Soms zijn kinderopvangorganisaties bereid om 
extra kinderopvangfaciliteiten ter beschikking 
te stellen op een stakingsdag. De kosten van 
opvang komen dan voor uw rekening.  
Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult 
ondervinden van deze staking, maar wij 
vertrouwen erop dat deze op langere termijn 
bijdraagt aan goed onderwijs voor uw kind! 
 
Kinderboekenweek 
Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober hebben 
we de kinderboekenweek afgesloten met een 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8rvresZ7lAhVBNOwKHQ_-BuYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hoekschnieuws.nl%2F2017%2F10%2F25%2Fweekend-gaat-mogelijk-laatste-keer-wintertijd%2F&psig=AOvVaw2igqpIXPA2Ppytfpm5w7LN&ust=1571233126268502
http://www.vakantiepas.nl/
http://www.vakantiepas.nl/


kinderboekenmarkt. We hebben veel kinderen 
heel enthousiast met een boek naar huis zien 
gaan. 
 
Blink 
Sinds dit jaar werken we op school met de 
methode Blink. De methode is er één waarbij 
kinderen zelf op onderzoek moeten gaan. In 
groep 6 is de afgelopen periode het thema 
‘Hoog in Europa’ behandeld. De kinderen 
hebben geleerd over aardbevingen, 
aardplaten en vulkanen. Zij hebben een 
onderzoek gedaan naar een vulkaan en wisten 
daarna o.a. te vertellen of het een werkende 
vulkaan of een slapende vulkaan was.  
Voor de leerlingen en de leerkrachten is de 
methode wennen, maar we genieten er ook 
van. Er is veel ondersteunend lesmateriaal in 
de vorm van filmpjes en dia’s, zodat de lessen 
veel levendiger zijn. 
  
Flexgroep 
In de flexgroep hebben we de eerste weken 
van het schooljaar bekeken hoe onze mindset 
is. We zijn er achter gekomen dat we een 
groeiende of een vaste mindset kunnen 
hebben. Als we iets willen leren is de 
groeiende mindset erg belangrijk. Met behulp 
van andere kinderen, maar ook door het 
maken van fouten, kunnen we meer leren. 
De komende tijd gaan we bekijken hoe we 
denken. Wie denkt er creatief en zit vol 
spannende en leuke ideeën, wie denkt er 
analytisch en wil er veel beredeneren en 
uitzoeken en wie is er juist heel praktisch en 
bekijkt wat er mogelijk is. Of denken we op 
verschillende manieren? Om hier achter te 
komen gebruiken we de lessen uit het 
vooruitwerklabboek.  
 

 
 

Koffie-ochtend 
Woensdag 2 oktober was de eerste koffie-
ochtend. Er waren 4 ouders en we hebben 
onder andere gesproken over de 
aantrekkingskracht van de Carolusschool en 
we hebben gesproken over internet en 
tablet/chromebook gebruik in relatie tot 
schrijven en de worsteling hiermee. 
De volgende koffie-ochtend is woensdag 13 
november van 8.45 tot 9.30 uur (in verband 
met de stakingsdag op 6 november is deze 
koffie-ochtend verplaatst). 
 
Schaken 
Op donderdag bieden wij de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 de gelegenheid om in de 
grote pauze te schaken. Het is geen schaakles 
maar er zijn wel twee leerkrachten aanwezig 
die hier en daar kunnen helpen. Of zelf een 
potje mee schaken. Het is leuk om te zien dat 
er veel animo is voor het schaken en dat er 
hier op school een aantal goede schakers 
zitten.  
 

 
 
Young Engineers 
Afgelopen jaar hebben de kinderen die nu in 
groep 7 zitten een les gehad, verzorgd door 
Young Engineers. Tijdens deze les zijn de 
leerlingen gaan bouwen met lego en 
tandwielen. Na afloop mochten de kinderen 
aangeven wat ze van deze les vonden en of 
het goede lessen zijn voor de Carolusschool. 
De kinderen waren enthousiast en hebben aan 
juf Erika laten weten waarom deze lessen 
goed zijn voor de kinderen op deze school. En 
met succes, want dit jaar krijgen drie groepen 
les van Young Engineers. De  kinderen in de 
groepen 6 en 7 zijn enthousiast en de 
leerkrachten ook. Het enthousiasme tijdens de 
lessen is groot.  
 
 



Bericht van de leerplichtambtenaar 
Graag stel ik mijzelf even aan u voor. Ik ben 
Mijke Snelleman en vanaf dit schooljaar ben ik 
als leerplichtambtenaar aan de Carolusschool 
verbonden. 
In overleg met de school zal ik dit jaar af en 
toe een actie omtrent ‘te laat komen’ doen. 
Op maandag 14 oktober stond ik dus om 8.20 
uur, samen met 2 collega‘s, bij de deur. Wat 
fijn om te zien dat er zoveel kinderen op tijd 
zijn! Een enkele ouder was helaas te laat. Als 
uw kind te laat op school is, mist hij/zij niet 
alleen een stukje van de les. Het is ook heel 
storend en afleidend voor de andere kinderen. 
Zorg daarom dat uw kind op tijd op school is. 
Mocht het vaker voor komen dat uw kind te 
laat op school is, dan ga ik graag met u in 
gesprek om te kijken wat er nodig is om 
voortaan op tijd te komen. 
Mocht u contact met mij willen opnemen. Ik 
ben bereikbaar per mail; 
mijkesnelleman@denhaag.nl 
 
Mijke Snelleman, leerplichtambtenaar 
 
 
 
 

mailto:mijkesnelleman@denhaag.nl

