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 Gefeliciteerd! 
 

De onderstaande leerlingen 

zijn jarig geweest of 

binnenkort jarig. 

Dex, Djevy, Lorenzo, Nienke 

en Colin! 

Van harte gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
Geachte ouders, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van  

mei van de Carolusschool. We 

hebben de meivakantie alweer 

achter de rug. Wij hopen dat 

iedereen hiervan heeft 

genoten. 

In deze nieuwsbrief brengt de 

directie u, mede namens het 

team, graag op de hoogte van 

de ontwikkelingen op onze 

school. 
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Nieuws uit het team  

Paasknutselen en brunch 

Dinsdag 16 april hebben wij met de hele school gezellig geknutseld in het paasthema. Er 

zijn o.a. eierwarmers, paaskuikentjes en heerlijke koekjes gebakken. Na het knutselen was 

het tijd voor een paasbrunch. Alle ouders die hebben geholpen ontzettend bedankt! De 

leerlingen en het team hebben ervan genoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEI 2019      -     NIEUWSBRIEF SBO CAROLUSSCHOOL 

  
 

 
3 

 

Tevredenheidonderzoek 

In maart heeft u de gelegenheid gehad een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Alle 

ouders en verzorgers die deze vragen hebben ingevuld, hartelijk dank.  De ouders geven de 

Carolusschool een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Hier zijn wij ontzettend trots op.  

 

Uit de reacties van ouders komt sterk naar voren dat ze erg blij zijn met de 

keuze voor de Carolus. Er is veel aandacht voor het welbevinden van de 

kinderen en er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden.  

 

Aandachtspunten die door ouders genoemd worden in het 

tevredenheidsonderzoek: 

- Informatie duidelijk met ouders communiceren. Dit punt hopen wij te 

kunnen verbeteren door optimaal gebruik te maken van Social 

Schools. 

- De ouderbetrokkenheid is soms lastig door de geografische afstand. 

Toch willen we vaker een beroep doen op ouders, we streven ernaar 

om dit op tijd aan te kondigen.  

- Meer kennisoverdracht over verschillende geloven en culturen. Bij de 

aanschaf van een ondersteunende WO methode nemen we dit punt 

mee in onze overweging.  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6r4bDh6ziAhXRJVAKHe1kC1cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bernadetteschool.nl%2Findex.php%3Fsection%3D11%26page%3D1035&psig=AOvVaw1NLbM31YJAnC82PMZfY2bZ&ust=1558508708971108
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Schoolplan 

Als Carolusschool zijn wij dit hele schooljaar al druk bezig om ons schoolplan te 

vernieuwen. De nieuwe schoolplanperiode loopt van 2019 tot en met 2023. Aan het begin 

van dit schooljaar is er samen een start gemaakt met het omschrijven van een visie op 

goed SBO onderwijs. De studiedagen hierna zijn wij hier op gaan verder bouwen. Dit 

om een goed schoolconcept neer te zetten en samen weer dezelfde de kant op te 

werken. Een basis vormt actief leren. We willen er met de leerlingen op uit, ze laten 

ervaren en vooral hun intrinsieke motivatie aanspreken. Hierbij komt ook ICT om de 

hoek kijken, want we willen vastleggen wat we zien en ook door de leerlingen. We 

willen ICT inzetten om de betrokkenheid te vergroten, dat missen we nu. Al deze 

ontwikkelingen staan beschreven in het schoolplan 2019-2023. Het concept  schoolplan 

is naar de leden van de MR verzonden, zij geven ons feedback, deze zullen we 

verwerken in het definitieve schoolplan 2019-2023. 
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Nieuwe MR leden 

12 april heeft de onderstaande vacature al op Social Schools gestaan, helaas zijn en nog 

geen aanmeldingen binnen gekomen. Vandaar nogmaals deze oproep. 

 

Twee vacatures binnen de MR 

 

Hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers: 

Stel je kandidaat voor de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad.  

 

Wat doet de medezeggenschapsraad? 

Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze 

school een medezeggenschapsraad (MR), waarin 

zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad oefent 

invloed uit op de gang van zaken binnen de school door mee te denken en beslissen over 

schoolse zaken. 

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: 

 de schooltijden, 

 de indeling van de groepen, 

 de besteding van gelden, 

 arbeidsomstandigheden en 

 personele ontwikkelingen. 

Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op 

de Carolus gebeurt. 

 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee personeelsleden en twee ouders. 

Momenteel zijn juffrouw Majoke en  juffrouw Vera de personeelsleden in de MR en Frank 

Janssen en Jefrem Janssen de ouderleden in de MR. 

 

Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 

Voor deelname aan de MR is geen kennis van onderwijs nodig.  Betrokkenheid bij en 

interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. De vergaderingen van de MR 

vinden vijf keer per jaar plaats. Deze tijden worden in overeenstemming met alle MR leden 

geprikt. 

 

Wie komen in aanmerking? 

Iedere ouder/verzorger, van een van de leerlingen op de Carolus, kan zich opgeven voor de 

MR. Bij interesse en/of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Majoke 

Dopper (m.dopper@sbocarolus.nl) of Vera Janssen  (v.janssen@sbocarolus.nl). 

 
 

mailto:m.dopper@sbocarolus.nl
mailto:v.janssen@sbocarolus.nl
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Voorjaarsmarkt/ oudercommissie 

Wat een feestje was de voorjaarsmarkt. Vanaf 

januari 2019 zijn we bezig geweest om alles 

te kunnen regelen voor de Voorjaarsmarkt. 

Helaas zat het weer niet helemaal mee; 

volgens buienradar zou er rond de 80% regen 

vallen precies de uren die wij voor de 

voorjaarsmarkt hadden staan. Het was koud 

en het zonnetje liet zich niet zien. Tja, dan 

de voorjaarsmarkt maar opzetten in de school 

en alleen de pannakooi (voor het voetballen) 

maar buiten. Vele handen zorgden ervoor dat het 

onderbouwleerplein een gezellig plein werd met 

horeca, de tombola, de bloemetjes en het 

schminken. De aula werd de plaats voor het 

springkussen, wat spelletjes en de speelzaal werd 

ingericht met  de overige spelletjes. Buiten bleef 

het koud maar droog en binnen was het warm en 

gezellig. Er waren veel ouders en kinderen die de 

voorjaarsmarkt bezochten. Het was een succes met 

een mooie opbrengst van ongeveer 200 euro. Dank 

jullie wel voor jullie komst. De bus kan nu geregeld 

worden voor 21 juni naar ………….. 

 

 

 

Oproep: 
Het afgelopen jaar heeft de oudercommissie 

verschillende activiteiten ondersteunt/ geregeld 

met het team. We nemen afscheid van 2 ouders 

en dan wordt de oudercommissie weer kleiner.  

 

We zijn dus  op zoek naar ouders die de 

oudercommissie willen ondersteunen.  

 

Wil je informatie dat kan natuurlijk vraag 

Bouchra (de moeder van Ilyas) de voorzitster 

wat er verwacht wordt en meldt je aan! Zoals 

boven vermeldt vele handen maken licht 

werk………  

 

              

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJz83-zp_iAhULIlAKHQzECicQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwegwijzer.pcpow.nl%2Fouders-school%2Foudercommissie%2F&psig=AOvVaw0WGnr5qjwfvK-nFc65bb7P&ust=1558081198409167
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Nieuws uit de groepen  

Uit de groep van juf Helma en juf Lianne 

In april zijn we druk bezig geweest met het thema 

afval. De kleuters hebben afval gesorteerd. Met kleine 

tekeningen werd aangegeven wat er in een bak/ doos 

moest of waar het neergelegd moest worden. Samen 

met de groep van juf Lianne zijn we rond de school en 

in ’t Groeske afval wezen prikken. Hesjes aan, 

allemaal handschoenen aan, plastic zakken mee en 

knijpers. We hadden wel 3 zakken vol met afval, 

waaronder zelfs een onderbroek uit de struiken gevist. 

Bij juffrouw Helma in de klas hebben de kinderen een week het afval gescheiden en ook 

bewaard en daarvan zijn zelfs werkstukken gemaakt. De andere groep is bezig geweest 

met “plastic soep” en hebben daar lessen over gehad en filmpjes gekeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn ze in de groep van juffrouw Lianne met het voorjaar aan de slag gegaan omdat 

het in die tijd heel mooi weer was. De voorjaarsbloemen hebben tot aan de meivakantie in 

de groep gehangen/gestaan. Een week voor de meivakantie zijn beide groepen bezig 

geweest met het thema Pasen; Paasworkshops, Paasbrunch met de hele school, Paasbrunch 

met de Toeter en de kleuters en met beiden klassen eieren geschilderd. De laatste dag 

voor de vakantie hadden we Koningsdag met een heus spellencircuit.  
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De Pasen viel gelijk in de vakantie en daarna heerlijk 14 dagen vrij geweest. Volgens de 

verhalen na de vakantie heeft iedereen het goed naar de zin gehad.  

Maandag 6 mei weer vol goed moed gestart; er moest weer hard gewerkt worden. In de 

groep van juffrouw Helma zijn ze gestart met het thema Boerderijdieren. In de groep van 

Juf Lianne is er gestart met “aardrijkskunde” of te wel het thema Landen. Maar….. eerst 

moesten we natuurlijk zorgen dat onze mama’s verwend werden voor moederdag. Vorige 

week vrijdag hebben de kinderen van de groep heel goed meegeholpen met de 

voorbereidingen van de Voorjaarsmarkt. Eind van de middag was het heel gezellig en 

lekker druk ondanks dat het weer niet echt mee werkte. Iedereen is nu weer hard aan het 

werk met het thema maar natuurlijk ook gewoon met taal, spelling en rekenen. De 

oudsten in de groep van juf Lianne zijn al met tafels bezig.  

In deze maand zijn Dex en Djevy nog jarig wij willen ze alvast een hele fijne verjaardag 

wensen. 

 

Uit de groep van Juf Vera en juf Laura  

We hebben het gezellig in de klas, we werken hard en hierdoor hebben we vaak tijd over 

om iets leuks te doen. We spelen bijna iedere middag een kwartiertje extra buiten. We 

spelen dan gezamenlijk een spel van de buitenspeelkaarten. Ook bij verkeer leren we waar 

we veilig kunnen buitenspelen en waar we rekening mee moeten houden. De 

complimentenmuur groeit iedere dag weer. Dagelijks krijgen veel kinderen complimenten 

in hun envelopje van klasgenoten. We merken dat het fijn is om complimenten te krijgen, 

maar dat het ook leuk is om ze te geven. Bij taal hebben we het nog steeds over het thema 

klein. We leren hoe we woorden kunnen omschrijven, maar ook hoe je goed voorleest. We 

weten allemaal waar we op moeten letten tijdens het voorlezen. Misschien kunnen de 

kinderen thuis een stukje aan jullie voorlezen… Bij station zuid hebben we geleerd hoe je 

een boekbespreking moet maken. Jesse heeft vorige week zelfs al een boekbespreking 

gehouden. Hij heeft hierbij een powerpoint gemaakt. Dit zag er erg goed en professioneel 

uit. Komende weken zullen meer kinderen (die dat graag willen) een boekbespreking 

maken in Powerpoint. We missen nog een aantal rapportklappers. Willen jullie deze weer 

mee terug naar school nemen? 
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Uit de groep van juf Majoke 

Wij hebben natuurlijk ook voor de meivakantie mee gedaan met de koningsspelen. Die 

waren erg geslaagd! In duo’s moeten ze acrobatische oefeningen doen. Dat was best lastig! 

We hebben flink gelachen maar uiteindelijk kregen een aantal tweetallen dit toch goed 

voor elkaar! Judo, tennis en natuurlijk het springkussen waren favoriet.  

Met taal zijn we bezig geweest met het schrijven over onze ideale weerdag. Daarbij 

moesten we woorden over het weer gebruiken, zoals de temperatuur, de neerslag en de 

bewolking. Dit verslag moesten we vervolgens presenteren. Eerst hebben we een spiekbrief 

gemaakt waar in steekwoorden op stond wat we wilden zeggen. Daarna hebben we in 

tweetallen alvast geoefend om goede zinnen te maken, duidelijk te praten en naar je 

publiek te kijken. Deze week houdt iedereen z’n presentatie voor de klas.  

Met leefstijl zijn we begonnen aan het nieuwe thema ‘Allemaal anders, iedereen gelijk’. 

Deze week hebben we het in de les gehad over bij een groep horen, buitensluiten en 

gepraat over hoe je voor iemand op kunt komen. De komende lessen gaan we oefenen met 

‘nee’ zeggen en omgaan met groepsdruk, we gaan het hebben over ruzie en hoe we dit op 

een goede manier kunnen oplossen. 
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Uit de groep van Juf Jenneke 
 
Na een heerlijke vakantie zijn we verder gegaan met de afronding van ons waterproject. 

We hebben gewerkt aan de onderzoeksvraag: Wat kan de mens doen om de leefomgeving 

van de waterdiertjes in het Groeske goed te houden. In groepjes hebben we hier ieder op 

eigen wijze vorm aan gegeven. Sommige groepjes hebben gekeken hoe ze het water 

schoon kunnen maken of houden. Andere groepjes hebben gekeken naar de stroming in het 

water of een optimale leefomgeving. 

  

De schoonmaakhengel, slaat vuil uit het water en verwerkt het. De Cleanbot 3000, drijft 

op het water en eet het afval uit het water op. 

  

De waterzuiger, zuigt vies water op en maakt het schoon, zorgt ook voor stroming in het 

water. De toekomststofzuiger, zuigt al het afval uit het water op en versnippert het. De 

leefomgeving van de waterspin, we zorgen voor schoon water, genoeg te eten, stroming in 

het water en een goede temperatuur. Van alle dingen die we gedaan en geleerd hebben, 

hebben we een tentoonstelling gemaakt op het leerplein. Ook hebben we met de klas een 

PowerPoint gemaakt van ons thema.  
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Uit de groep van Meester Paul 

Inmiddels hebben we er alweer bijna twee weken opzitten na een overheerlijke vakantie. 

Het is nu een spannende periode, want het kamp komt eraan, de musical krijgt steeds 

meer vorm en ben ik al aangenomen. Voor de vakantie kregen enkele kinderen al bericht 

dat ze nu defintief geplaatst waren. Ook hebben we nog wat andere leuke dingen gedaan. 

Zo werden de bovenbouw-kinderen gemixt. Iedereen kon zich inschrijven voor een 

workshop naar keuze. Hieronder een aantal ‘broeders’ die een paasnest aan het 

chocolatiëren waren. Dit was vooral gezellig en erg lekker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we een echt onderzoek gedaan naar hoe je ‘vies’ sloot/rivier/meer water kunt 

zuiveren. De bedoeling was om een toren van zand/grind en filters te maken, maar helaas 

kwamen er geen spullen mee naar school en dus hebben we met een oude waterkokers 

‘vies’water gekookt en het gezuiverde water opgevangen m.b.v. een spiegel. 

 

 

 

 

Wat betreft de musical, er wordt thuis hard gestudeerd. Een hoop kinderen kennen al veel 

tekst. Het zingen daarentegen valt nog te zacht uit. Op het podium was het erg onrustig 

i.v.m. omgevingsgeluiden. Volgende week starten we met het decor. 

 

 

 

Uit de groep van Meneer Hans 
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Het laatste deel van het schooljaar is begonnen. Het kamp (het kampboekje komt eraan), 

schoolreisje en de musical komt eraan! We verheugen ons op alle leuke dingen, maar 

snappen ook dat het einde van onze tijd op de Carolusschool eraan komt. We zijn druk 

bezig met het oefenen voor de musical en sommigen kennen hun rol al helemaal uit hun 

hoofd. 

Maar er komt ook nog een toetsronde van Citotoetsen aan. De kinderen weten natuurlijk al 

naar welke VO-school ze gaan, maar het is wel interessant om te zien hoe de vooruitgang 

in het laatste stukje van het schooljaar is. 

Alvast een fijn weekend en tot bij de musical! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_oOGMh6ziAhWRKlAKHWKKADkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWIgnpd3fg34&psig=AOvVaw2o_7G3aG1y97ljLO43UqaU&ust=1558508571665410
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Agenda 

 

30 + 31 mei  Hemelvaart leerlingen vrij 

 

11 juni  Studiedag leerlingen vrij 

 

12+ 13+ 14 juni Kamp schoolverlaters 

 

21 juni   Schoolreis 

 

3 juli   Musical schoolverlaters 

 

5 juli   Laatste schooldag 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij3e-pnoHhAhVEU1AKHUv2ClsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sikkom.nl/what-to-do-where-to-go-de-agenda-3/&psig=AOvVaw2ktQ-j3bBAiV6n99yzipyT&ust=1552639317188983
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Ten slotte nog een oproep: 

 

KINDERVAKANTIE IN GEVAAR!!!! 
HELP!! GASTGEZINNEN GEZOCHT!!  
 Van 9 tot 29 juni a.s. komen een aantal 

Bosnische kinderen uit kansarme gezinnen om 

hier hun “vakantie van hun leven” mee te 

maken. 

 De leeftijd van de kinderen is 8 tot 12 jaar en er 

worden 2 kinderen in ieder gezin geplaatst. 

 Stichting Kinderhulp Bosnië organiseert 2-3x per 

week een dag activiteiten 

 Regio Maas en Waal, Nijmegen, Cuyk, Oss, Grave  

 Helpt u a.u.b. om meer kinderen te kunnen 

uitnodigen!!!! 

 Informatie: : www.kinderhulpbosnie.nl 

 Email: kinderhulpbosnie@hotmail.com 

 Contact: Peter van Laar 06-40250118 

 

http://www.kinderhulpbosnie.nl/
mailto:kinderhulpbosnie@hotmail.com

