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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 
 
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). 
 
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) 
 

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’ 
 

Er waren net geen 30 ouders bij de KiVa-
ouderavond. We hebben onder leiding van 
Marco Derr gesproken over KiVa, een fijne 
school en pesten. 
Voor ons was het een zeer geslaagde 
avond.  
 
De Donkere Dagen (6+) 

Dans, theater en live muziek in Theater aan 
het Spui 
 
Lonneke van Leth Dans komt naar het theater 
met een nieuwe dansvoorstelling voor de 
jeugd. De première van ‘De Donkere Dagen’ is 
te zien op zondag 24 november in Theater aan 
het Spui. De voorstelling om 14.00 uur is 
uitverkocht! Wegens dit succes wordt een 
extra voorstelling gespeeld om 12.00 uur. 
Kaartverkoop via: hnt.nl.  
 Het donker trekt over het land, de dagen 
worden korter en buiten is het koud. Dé tijd 
van het jaar voor tradities en spannende 
verhalen. De tienjarige Daan gaat logeren bij 
zijn opa. Daan houdt van verhalen waarvan 
zijn hart sneller gaat kloppen. Hij heeft alleen 
één probleem: hij is bang in het donker, maar 
toch moet van opa het licht uit. Intussen is hij 
heel benieuwd naar de oude kast in de 
logeerkamer. Nieuwsgierige Daan sluipt er 
zachtjes heen en vindt daar allerlei spullen die 
zijn fantasie prikkelen. Zo starten zijn 
verhalen... 
Daan leert in deze voorstelling waarom hij 
bang is in het donker en hoe hij dat kan 
overwinnen. Stap in zijn spannende 
fantasiewereld en beleef een theaterervaring 
in dans, muziek en spel. 
Kom naar De Donkere Dagen! Als je durft... 
  
 
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. 
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Flexgroep 
Inmiddels draait de flexgroep met nieuwe 
groepen.  
De afgelopen week hebben de kinderen 
gewerkt met codes. De groepen 4/5 hebben 
een eigen geheime code ontwikkeld en 
moesten elkaar in geheimtaal een boodschap 
sturen, die boodschap moest worden 
ontrafeld. Er werd met veel enthousiasme 
gewerkt.  
De groepen 6/7/8 moesten ook een 
geheimtaal ontwikkelen, maar daar moest een 
logica inzitten, waardoor een ander jouw 
geheime boodschap kon ontrafelen, met 
slechts 5 letters (klinkers) waarvan de code 
bekend was.  
De komende weken werken de kinderen aan 
een nieuwe opdracht. Er worden Eschers 
gemaakt, die opdracht moet voldoen aan 
twee basisregels.  
 
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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