
 

 

 

    

Een nieuw jaar, een nieuw begin 

 
En nu is het alweer 2019. Een nieuw begin met weer alle ruimte en kansen voor 
nieuwe inzichten en ervaringen. De kerstversiering zit weer in de doos, alle vrije 
dagen zijn voorbij en de nieuwe voornemens zijn nog vers…ons voornemen voor 
2019 heeft alles te maken met ouderbetrokkenheid. Op de Kardinaal de Jong Locatie 
gaan we daar op de avond van 23 januari mee aan de gang, een uitnodiging volgt 
nog. Eenzelfde avond voor de DaVinci  staat onder voorbehoud op 6 februari 
gepland. Wij zijn vastbesloten onze goede voornemens waar te maken en we hopen 
op uw komst! 
 

Het team van IKC Carrousel wenst u een kleurig, 
gezellig, gezond en leerrijk 2019! 

 
 
Het Schaatsevenement en onze kerstviering heeft tot stand kunnen komen door uw 
ouderbijdrage aan de ouder vereniging. 
 
 

Luizencontrole 

Op IKC Carrousel hebben we een standaard protocol wat we hanteren ten aanzien 
van hoofdluis. Dat ziet er als volgt uit:Standaardcontrole 
Op de eerste schooldag na elke vakantie controleren we (zo mogelijk)  alle kinderen. 
Kinderen die afwezig waren tijdens deze controle, worden zo snel mogelijk 
nagekeken (liefst in dezelfde week). 
Als de school tijdens deze controle “luisvrij” is, volgt de volgende controle de eerste 
schooldag na de volgende vakantie. 
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Is er wel hoofdluis geconstateerd dan volgt er na twee weken een: 
Na- controle 
In deze twee weken hebben de ouders de gelegenheid hun kind(eren) goed te 
behandelen. 
De na- controle wordt uitgevoerd in die groepen waarbij tijdens  de eerste controle 
hoofdluis geconstateerd is. Ook de broertjes en zusjes van deze kinderen worden 
opnieuw bekeken. Als er nu geen hoofdluis gevonden is, dan volgt de volgende 
controle de eerste schooldag na de vakantie. Wanneer er wel hoofdluis is, volgt de 
na- controle weer na twee weken. 
Controle bij tussentijdse meldingen 
Als er een melding van hoofdluis in een groep komt, geeft de desbetreffende 
leerkracht dit door. We proberen om de groep snel te controleren  waarvan de 
melding afkomstig was. Ook de broertjes en zusjes uit andere groepen worden 
gecontroleerd. Alle ouders uit de betreffende groep worden geïnformeerd, wanneer 
er hoofdluis is geconstateerd in de groep van het kind. 

Ouderbetrokkenheid 

 
Op donderdag 6 december heeft het team een 
studiedag gehad over ouder betrokkenheid.  
Onder leiding van Actief Ouderschap willen we uop 
woensdag 23 januari om 19.30 uur  uitnodigen om uw 
Wensen- en Verwachtingen kenbaar te maken. 
Hiervoor krijgt u een individuele uitnodiging. 
 
Voor de DaVinci afdeling is deze (onder 
voorbehoud) op 6 februari gepland.  
 
 

Medezeggenschap 

 

De medezeggenschapsraad heeft er een nieuw gezicht bij. 
Mijn naam is Myrthe 
Roerdinkholder, 33 jaar. Ik 
ben gezegend met twee 
geweldige zoons. De oudste, 
Lucas, zit in groep 1. Ik ben 
thuisblijfmoeder en heb me 
altijd voorgenomen om me 
actief in te zetten voor de 
school van mijn kinderen, 
vandaar dat ik me heb 
aangesloten bij de MR. Ik 
hoop zo meer zicht te krijgen 
op het schoolbeleid en 
uiteindelijk ook te kunnen 
bijdragen met goed advies. 
 
 

Hennie Kleintjes  



 
Na 41 jaar onderwijs heeft Hennie Kleintjes in 
kleine kring (team, OV en MR) afscheid 
genomen van zijn werkende leven. Het was te 
belastend voor hem, om dit groots neer te 
zetten, maar dat was wel wat Hennie verdiend 
zou hebben.  
Voor de ouders die Hennie niet kennen; hij was 
adjunct directeur en Interne Begeleider van de 
Carrousel vanaf 1997. 
We hebben Hennie in het zonnetje gezet met 
een heerlijke Kerstlunch op de laatste 
schooldag van 2018. Namens Hennie, bedankt 
voor de mooie tijd en wieweet  tot ziens in het 
Zevenaarse…. 
 

Ook hebben Jim (assistent conciërge KJD )en 
Miriam (donderdag conciërge Bizet) afscheid 
genomen. Beiden gaan hun werkzaamheden 
voortzetten op de Liemerije. 
Op de KDJ komt in januari, tot aan de 
zomervakantie  Mark ( assistent conciërge) een 
handje helpen. Mark zal zich in deze nieuwsbrief 
aan u voorstellen. 
 
 

Studiedagen op 23 jan en 18 feb  

  

Op woensdag 23 januari heeft het gehele team een studiedag. Op deze studiedag 
gaan we naar de nationale Onderwijs Tentoonstelling, de NOT. De NOT wordt ieder 
jaar georganiseerd in de jaarbeurshallen in Utrecht. Op deze tentoonstelling worden 
de nieuwste ontwikkelingen en trends getoond, om helemaal up te date te blijven in 
onderwijsland. 
Op maandag 18 feb is er ook een studiedag. Deze dag staat in het teken van de 
administratie, groepsplannen en dossiers; een extra moment voor leerkrachten om 
de PIEK drukte ( tekstverwerking en rapporten) te verwerken. 
 

 

Inloopmiddag Cheetah, Regulier, Humantas en DaVinci 

 
Op woensdag 30 januari is er een inloopmiddag op IKC Carrousel. We zullen dit op 
verschillende manieren in de pers brengen. Mocht u iemand kennen met 
belangstelling voor een van onze afdelingen, zegt ‘t voort!!! 
 



 
 

Even voorstellen aan….. 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Mark. Ik woon in Arnhem en ben 32 
jaar. Mijn hobby’s zijn veel wandelen met mijn 
hond Boef, daar ga ik er graag mee op uit. 
Voor ik dit werk ging doen, heb ik eerst vanaf 
2007 tot heden met plezier in de beveiliging 
gewerkt, maar merkte op een gegeven 
moment dat het niet mijn passie is. Het lijkt 
me leuker om met kinderen/ jongeren te gaan 
werken. Ik voel me prettig met kinderen en 
daarom wil ik ook heel graag met kinderen 
werken. Kinderen zijn gewoon eerlijk en 
spontaan en daar hou ik van. Wat ik wil leren 
bij de Carrousel, is dat ik leer om samen met 
kinderen te werken en eventueel daar ook 
mee verder te gaan in de toekomst. Ik begin 
7 januari als conciërge in een 
LeerWerkTraject. Tot binnenkort! Groet Mark 

 

DaVinci Nieuws 

 
Inloopmiddag 
Op woensdagmiddag 30 januari organiseren we onze jaarlijkse inloopmiddag. 
Ouders, professionals, kinderen en andere belangstellenden zijn deze middag van 
harte uitgenodigd tussen 13:30 en 15:30. 



 
Kinderen en ouders die deze middag kunnen helpen, kunnen zich opgeven bij de 
leerkracht. Voor de kinderen geldt; neem in die ochtend je lunchtrommeltje mee. Dan 
eten we na schooltijd gezamenlijk en zetten we alles samen klaar! 
 
 

 
 
Na de inloopmiddag zullen we een beter beeld hebben over de verdeling van 
groepen voor volgend schooljaar. In de nieuwsbrief van februari meer informatie 
hierover.  
 
10 jaar DaVinci!/Leonardo 
Het is in februari 10 jaar geleden dat onze afdeling, toentertijd Leonardo Zevenaar 
genaamd, zijn deuren opende. We zullen er op school zeker een feestje van maken!  
 
 
 
 



Rapport mee 

Op 22 februari gaat het rapport mee voor de kinderen. In de week van 18 maart 
staan de gespreksavonden gepland. 
 

Agenda 
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Ma 7 jan    Eerste schooldag 2019 en luizencontroles 
Wo 9 jan    Avond over bekostiging DaVinci met werkgroep 
Wo 16 jan    Medezeggenschap vergadering 
Vrij 18 jan    Vrije vrijdag DaVinci leerjaar 3 en 4 
Wo 23 jan    Studiedag team – alle kinderen vrij 

Avond; Wensen en Verwachtingen op de KDJ voor Carrousel regulier 
(uitnodiging volgt) 

Wo 30 jan         Inloopmiddag op KDJ en Bizetstraat 
Vrij 1 feb    Vrije vrijdag DaVinci leerjaar 3 en 4 
Wo 6  feb         Onder voorbehoud: Wensen en Verwachtingen op de Bizet onder        
      voorbehoud      
Vrij 15 feb    Vrije vrijdag DaVinci leerjaar 3 en 4 
Ma 18 feb    Studiedag team – alle kinderen vrij 
Vrij 22 feb         Rapporten mee 
Ma 25 feb         gevonden voorwerpen op de tafels 
Wo 27 feb         Carnavalsfeest! 
 
 
 
4 maart t/m 8 maart voorjaarsvakantie! 
 
 

 


