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Voor beide afdelingen
De meivakantie voor de deur.
Voor u ligt de nieuwsbrief voor april, mei en begin juni. Vanaf morgen begint de meivakantie,
met morgen de eerste vrije vrijdag, namelijk goede vrijdag.
De centrale eindtoets zit erop en het mooie weer komt eraan. Ik wens iedereen een fijne
vakantie toe en tot 6 mei.

Het lerarentekort slaat ook toe in de Achterhoek en de Liemers. Ik wil u oproepen om zoveel
mogelijk mensen te interesseren voor het onderwijs. Verderop in deze nieuwsbrief is
informatie te vinden over mogelijkheden die de opleiding tot leerkracht basisonderwijs te
bieden heeft.
Vakantierooster 2019-2020
School is nuttig en leuk, maar vakantie is ook belangrijk!
2019-2020:
Herfstvakantie
14-okt-2019 t/m 18-okt-2019
Kerstvakantie
23-dec-2019 t/m 03-jan-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede vrijdag
10-apr-20
2e Paasdag
13-apr-20
Meivakantie
27-apr-2020 t/m 08-mei-2020
incl. koningsdag
21-mei-2020 t/m 22-meiHemelvaart
2020
Pinksteren
1-jun-20
Zomervakantie
13-jul-2020 t/m 21-aug-2020

Gezonde School
IKC Carrousel is hard op weg een gezonde school te worden. Van 12 november 2018 t/m 19
april 2019 hebben alle kinderen drie porties groentenen fruit per week ontvangen. Helaas is
de subsidie voor die periode nu voorbij. Wij hopen dat u nu zelf verder gaat met het
meegeven van groenten fruit.
Wij vragen u dit omdat gezonde voeding bij draagt aan een goede ontwikkeling van kinderen.
Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school.
En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig.
Dat betekent onder andere dat wij vragen:
 een gezonde pauzehap mee te geven. Lekkere pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld
groente, fruit en een volkoren boterham.
 gezond eten voor tijdens de overblijf in de broodtrommel te doen. Geschikt vinden wij
bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat,
zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker
en zout.
 alleen water, thee of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en
vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker.
 traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties vinden we een
leuk alternatief.
Avondvierdaagse
We gaan weer van start met de avondvierdaagse!
In het kader van de Gezonde Schoolwillen we er een sportief en gezellig evenement van
maken waarin IKC Carrousel een visitekaartje afgeeft aan heel Zevenaar!

Wij vertrouwen op een superleuke Avondvierdaagse 2019!

Ouder kind cafe
Op de Kardinaal de Jongstraat is tweemaal per maand het ouderkind café. Te volgen via Facebook!

Davinci Nieuws Bizetstraat

DaVinci Nieuws
Binnen DaVinci Zevenaar zal er volgend schooljaar wat veranderen in de formatie.
Juf Femke
Vooruitlopend op de ontwikkelingen van mogelijke financiering door het SWV voor DaVinci,
zal Femke zal naast de coördinatie in DaVinci Zevenaar, ook de coördinatie van DaVinci
Westervoort op zich nemen. Zij zal twee dagdelen per week in Westervoort gaan werken. De
doelstelling is om meer verbinding en samenwerking te vinden, daar waar het kan en past.
De keerzijde is dat zij hierdoor niet meer twee dagen in de DaVinci Gamma groep kan staan
Meester Jochem
Meester Jochem gaat volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan. Hij gaat, op
bovenschools niveau, de ICT-omgeving voor alle scholen van Liemers Novum inrichten. Dit
houdt in dat hij 3,5 dag de klas DaVinci Alpha zal draaien en 1,5 dag bovenschools gaat
werken.
Juf Anne is zwanger!
Juf Anne, leerkracht van DaVinci Beta, is zwanger. Juf Anne is uitgeteld in de zomervakantie
(augustus). We wensen haar en haar man een fijne zwangerschap en veel geluk toe! Juf
Anne zal na de zomervakantie nog niet op school zijn vanwege zwangerschapsverlof.
Sollicitaties nieuwe leerkrachten Davinci Zevenaar
Door de nieuwe functies van Jochem en Femke en het zwangerschapsverlof van juf Anne
zijn we op zoek naar nieuwe leerkrachten voor de Alpha, Beta en Gamma groep. Momenteel
zijn we al gestart met de sollicitatieprocedure en de eerste gesprekken zijn al gevoerd.
Meester Vincent
Meester Vincent, docent Muziek & Media, zal na de meivakantie de lessen van Muziek &
Media niet voortzetten. Na de meivakantie gaan we nadenken over de invulling van dit vak
voor volgend schooljaar. Wordt vervolgd!

Observatieweken
De eerste observatieweken zijn deze week al geweest. Na de meivakantie zullen wederom
leerlingen gaan meedraaien in de DaVinci Beta en Gamma groep.
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