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Belangrijke data 
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 
 
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. 
De Carolusschool zal deze dag gesloten zijn. 
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! 
 

 
 
Koffie-ochtend 
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). 
 
Ooievaarspas 
Ouders/verzorgers die een minimuminkomen 
hebben of iets daarboven, kunnen een 
Ooievaarspas aanvragen bij de gemeente. Via 
de Ooievaarspas ontvangt de school het 
geldbedrag voor de ouderbijdrage van deze 
ouders rechtstreeks van de gemeente. 
Wanneer uw kinderen in het bezit zijn van een 
Ooievaarspas, dan moet deze pas ieder 
schooljaar worden gescand bij onze 
administratie.  

Hulpouders 
Voor de vakantie heeft u een brief gekregen 
met de vraag of u kunt helpen! We hebben al 
een aantal enthousiaste aanmeldingen, maar 
we kunnen nog meer hulp goed gebruiken! 
Mocht u op één van onderstaande data 
kunnen, dan kunt u een mail sturen naar : 
phaasbroek@carolus.lucasonderwijs.nl 
(juffrouw Patricia) 
 

Donderdag 7 
nov 

Cadeaupapier en 
zakken 

8:45- ± 
12:00 u 

Woensdag 13 
nov 

Versieren van de 
school (Sint) 

11:00 -
12:30 

Vrijdag 6 dec Opruimen Sint 
versiering 
Versieren van de 
school (kerst) 

13:00 – 
16:00 u 

Donderdag 
19 dec 

Klaarzetten 
kerstviering 

14:00 - 
15:00 

Vrijdag 20 
dec 

Opruimen klassen 
en school 

± 8:45 – 
10:30 u 

 
Alvast ontzettend bedankt! 
 
KiVa avond 

  
‘Samen maken we er 
een fijne school van’ 
 

Vanaf het start van dit schooljaar zijn we 
een KiVa-school en dat betekent dat we 
samen werken aan een fijne school voor 
iedereen. Samen betekent leerkrachten, 
kinderen en ouders. Vandaar dat we u 
uitnodigen voor de KiVa-thema-avond. 

Wanneer: dinsdagavond 5 
november 
Tijd: 19.30 – 21.00 
Waar: grote zaal (ingang Westeinde) 

 
Schoolreis 
Het was al jaren de wens van leerlingen uit 
groep 7 en 8 en (een aantal) ouders om in het 
jaar dat de leerlingen niet op werkweek gaan, 
wel met de leerlingen op schoolreis te gaan. 
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Daarnaast hebben we dit schooljaar een groep 
6/7, waarbij we niet maar met de helft van de 
groep op schoolreis willen gaan. 
Vanwege het bovenstaande hebben we 
besloten wel met groep 6/7, 7 en 8 op 
schoolreis te gaan dit schooljaar. Vandaar dat 
er nu wel schoolreiskosten zijn voor de 
leerlingen van groep 7 en 8 
Daarnaast merken we dat de schoolreis voor 
de kinderen in groep 1 en 2 heel spannend is 
en veel onrust brengt. Daarom hebben we 
besloten om niet met de leerlingen van groep 
1 en 2 op schoolreis te gaan, maar voor deze 
leerlingen een bijzondere activiteit in de 
school te halen en/of om iets in de buurt van 
de school te gaan doen. Daarom zijn er nu 
geen schoolreiskosten voor de leerlingen van 
groep 1 en 2. 
 
Oude kleding = nieuwe kleding 
Kinderen groeien zo snel, hun kleding is snel te 
klein, maar dan nog prima voor anderen.  
Op initiatief van een aantal ouders hebben we 
vanaf volgende week een kledingruilrek. Op 
de woensdag en de vrijdagochtend staat dit 
rek bij de ingang van de school. 
U kunt hier kleding ophangen die uw kind niet 
meer draagt en u kunt kijken of er iets voor 
uw kind tussen hangt. Dit kunt u dan voor uw 
kind meenemen. 
We hebben de volgende regels: 

- Kleding die u ophangt is schoon en 
niet kapot; 

- De kleding is passend bij het seizoen; 
- Denk ook aan anderen, neem dus niet 

alles mee. 
 

 
 
 
 

Vanuit Carlijn 
We zijn m.i.v. 28-10-2019 van de middag naar 
de ochtend verhuisd. De tijden zijn van 8:45 
uur tot 11:45 uur op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. U bent van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen met 
uw dreumes of peuter. 
 
Het thema waarmee Carlijn de komende 
weken aan de slag gaat is herfst. Herfst is voor 
kinderen een spannend seizoen. Er valt van 
alles te beleven in de natuur. We kijken naar 
de bomen die allemaal mooie kleuren krijgen 
en dan hun blad verliezen. We spelen met de 
bladeren en voelen de regen en de wind. We 
verzamelen bladeren, eikels, noten en 
kastanjes om een mooie herfsttafel te maken.  
 
Automatische bel 
Onze schoolbel gaat nu automatisch op de 
door ons ingestelde tijden. Zoals gebruikelijk 
gaat de bel ook om 8.25 uur, maar we 
proberen ook uit of het goed werkt om de bel 
ook om 11.55 uur en om 14.55 uur te laten 
gaan.  
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