
 

 

 

Voor beide afdelingen  

 

Het laatste stukje naar de zomervakantie 

 
Voor u ligt de (voor laatste) nieuwsbrief voor juni tot het einde van het schooljaar. Dat 
betekent voor ons en de kinderen de laatste loodjes! 
 
We zijn druk bezig met het vormgeven van de groepsbezetting en de groepsindeling. 
Onlangs is afgesproken, dat alle scholen die onder Liemers Novum vallen, tegelijkertijd hun  
plannen voor volgend schooljaar bekend maken. Dit jaar is dat afgesproken in de week van 
17 juni. Omdat een groepsindeling altijd moet worden goedgekeurd door de 
Medezeggenschapsraad (MR), brengen we na de vergadering van 19 juni, dus op 20 juni, de 
indeling naar buiten. 
 
In de laatste MR vergadering van 16 april, is besloten dat IKC Carrousel, volgend schooljaar 
overgaat naar het Hoorns Model (met kleine meerderheid van stemmen).  
Dit houdt het volgende in: 
ALLE groepen gaan volgend schooljaar naar school van 8.30 uur tot 14.30 uur, met 
uitzondering van de woensdagmiddag. Deze duurt tot 12.30. 
 
(De vrije vrijdagmiddag van groep 1 t/m 4 van de Kardinaal de Jongstraat  en de vrije 
vrijdagen van de DaVinci afdeling, komen hierbij te vervallen). 
Over drie jaar wordt de enquête over dit onderwerp opnieuw uitgezet. 
 
Mocht u nog naar aanleiding van het bovenstaande bericht nog vragen hebben, dan hoor ik 
het graag. 
 
Momenteel is weinig nieuws te melden omtrent de verbouwing. Dit betekent dat Liemers 
Novum regelmatig de wethouder aanschrijft, maar de gemeente geeft dit onderwerp geen 
prioriteit, hoe frustrerend dan ook. 

 
Dan nog; een aantal weken geleden is de uitslag van de Centrale Eindtoets binnen 
gekomen. IKC Carrousel komt uit op een mooi gemiddelde van 536,9. Uiteraard wordt de 
uitslag op beide afdelingen geëvalueerd. 

 

  

Gezonde School 

 
Iedere nieuwsbrief informeren wij u over de Gezonde School. IKC Carrousel is hard op weg 
een gezonde school te worden. De afgelopen periode hebben de kinderen via school 
groente en fruit mogen ontvangen en we hopen dat u nu zelf verder gaat met fruit. 
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Ook vragen we nog even de aandacht voor de gezonde traktatie, ook voor de laatste 
schoolweken. Aankomend schooljaar starten we twee project weken met het thema voeding.  
Volgend schooljaar hoort u hier mee hierover!  
 

 

Avondvierdaagse 

 
Dit schooljaar hebben we opnieuw meegelopen onder de vlag van IKC Carrousel. 
 
De Avondvierdaagse moet een evenement zijn voor kinderen, georganiseerd door ouders 
en/of vrijwilligers. Dit jaar hebben Ruth en Mandy met vallen en opstaan, een gezellig en 
sportief evenement georganiseerd! 
Via deze weg; dank Ruth en Mandy hiervoor!!! 
 
Mocht u volgend jaar een helpende hand willen bieden, dan horen wij dat graag. 

 
 

Ouder kind cafe 

 
 
Op de Kardinaal de Jongstraat is tweemaal per maand het 
ouder-kind café. Te volgen via Facebook! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezocht; knutselmaterialen voor de groepen… 

 

Plastic, karton, groot en klein, 
Dozen, doppen, lappen of takken, 

Kunnen die materialen een 'Kroebeloef' zijn? 
En hoe maak je dan een 'Flapperie'? 

Misschien met deksels, stokjes én natuurlijk de eigen fantasie. 

Met veel verschillende materialen, 
lijm, touw en een schaar, 

willen we graag aan de slag, 
Dus verzamelen maar ! 

U kunt het op school afgeven bij onze conciërges, Benedict of Anita of Mark. Bij een 
leerkracht mag natuurlijk ook altijd. 

 
 
 
 
 
 



 

IKC Carrouseldag op 12 juni 

 
 
Om 8.30 uur zal een feestelijke 
opening plaatsvinden op het 
plein. Daarna zijn de kinderen 
in de groepen voor een korte 
instructie. Wanneer u zich niet 
heeft opgegeven voor deze dag 
als hulpouder/verzorger, 
verwachten wij dat u 
huiswaarts gaat.  
  
Kinderen worden verwacht in 
makkelijk zittende kleding, 
zodat ze goed kunnen 
bewegen en vies mogen 
worden. Graag vaste schoenen 
en geen slippers!  
  
 

Extra kleding en/of handdoek is gewenst. Geen eten en drinken nodig deze dag!  
  
12.00 uur eten we gezamenlijk pannenkoeken. Diëten en griezel gevallen zijn verwerkt!  
  
12.30 uur ophalen of gezellig samen spelen? Van 8.30 - 12.30 is de school verantwoordelijk. 
Van 12.30 tot 17.00 uur zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk. 

ON WEEHLS op de nationale buitenspeeldag! 
 

Kinderen mogen ‘s middags hun skeelers, rolschaatsen, wave board en skate board, een -
wieler ect. meenemen! 

 
Voor de veiligheid van ons allemaal, maar zeker de kinderen, is het grasveld aan de Willem 
de Zwijgerlaan afgezet met hekken en linten, als ook de Van Oldenbarneveldtlaan.  
  
Op deze dag worden de fietsen geparkeerd op de stoep aan de school kant van  de 
Abraham Kuijperstraat. Met krijt op de stoep aangegeven!  
  
De auto kunt u parkeren bij het halen en brengen van de kinderen aan  de Van 
Oldenbarneveldtlaan of elders rond de JUMBO.  
  
De IKC Carrouseldag wordt georganiseerd voor alle kinderen van IKC Carrousel.  
  
 Wij hopen op goed weer en een gezellige en sportieve sfeer!  
  
Mocht u zich alsnog op willen geven hulp voor deze dag, stuur een bericht je aan 
ikdoemee@carrouselzevenaar.nl 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwe naam Humantias 

 
Vanaf 3 juni gaat onze partner voor Kinderopvang, Humanitas 
verder met een eigentijdse, nieuwe naam. Met deze naam wil 
Humanitas zijn eigen oorsprong koesteren en ruimte geven 
aan hun ambitie.  
 
De nieuwe naam wordt; Humankind. 
Humankind verwijst naar de mensheid, Human staat voor de 
waarden; zorg en respect voor de leefomgeving. Kind zet het kind centraal en staat voor 
manier van werken; vriendelijk, warm en met aandacht. 
 
 

DaVinci nieuws  Bizetstraat 

 
Ouderwerkgroep Financiën DaVinci 
Arjen Brandts is de afgelopen jaren onze afgevaardigde geweest van de ouderwerkgroep 
Financiën. Samen met een ouder uit DaVinci Westervoort, controleren zij, in samenwerking 
met het bestuur Liemers Novum, de besteding van de DaVinci-gelden (hier valt de vrijwillige 
eigen bijdrage van ouders onder).  
De zoon van Arjen stroomt dit jaar uit naar het Voortgezet Onderwijs. Om die reden neemt hij 
afscheid van de ouderwerkgroep. Wij willen Arjen ontzettend bedanken voor zijn inzet de 
afgelopen jaren! 
Gerwin Holland, de vader van Wout uit DaVinci Beta, zal zijn taak over gaan nemen.  
 
Observatieweek 
Er zullen nog enkele leerlingen meedraaien in een observatieweek dit schooljaar. Het betreft 
1 leerling in DaVinci Beta en 5 leerlingen in DaVinci Gamma. Vanwege de grote hoeveelheid 
aan observatiekinderen in DaVinci Gamma, zullen we de klas gaan opdelen. De huidige 
groep 5-leerlingen zullen het grootste gedeelte van de klas les krijgen van juf Jobien, juf 
Jeannette of juf Anne. Zo zorgen we ervoor dat de klas niet (te) groot wordt en we alle 
leerlingen op de juiste wijze kunnen begeleiden. De observatieweek van DaVinci Gamma 
staat gepland van donderdag 13 juni t/m woensdag 19 juni.  
 
Talentdossier 
Op vrijdag 21 juni zal het tweede Talentdossier mee naar huis gaan. De leerlingen uit groep 
7 krijgen ook de resultaten van de entreetoets mee naar huis. Na de zomervakantie, in de 
eerste keer-om gesprekken, is er een mogelijkheid tot bespreken en vragen stellen.  
 
Afscheidsavond DaVinci Alpha 
Op donderdag 27 juni zullen de leerlingen uit DaVinci Alpha hun eindmusical opvoeren. De 
musical is door de kinderen bedacht, uitgeschreven en vormgegeven. Op de dag zelf zal er 
een generale repetitie zijn voor de leerlingen uit DaVinci Beta en Gamma.  
In de avond zullen de leerlingen hun musical opvoeren voor genodigden. De uitnodiging 
volgt de aankomende week. Noteer alvast: 19:00 koffie of thee en om 19:30 start de musical! 
 
Afscheidsdag DaVinci Alpha 
De afscheidsdag voor DaVinci Alpha staat gepland op vrijdag 28 juni. Verdere informatie 
volgt nog! 
 
Let op: de groep 8-leerlingen hebben vanaf woensdag 3 juli zomervakantie!  
 
Doordraai-middag 
Op dinsdagmiddag 2 juli staat onze jaarlijkse doordraaimiddag gepland. Alle leerlingen zullen 
die middag in hun nieuwe groep gaan wennen. Ook alle leerlingen, die na de zomervakantie 



bij ons starten, worden uitgenodigd. De huidige groep 8-leerlingen worden die middag 
natuurlijk opgevangen! 
 
Cool Nature Park 
Op woensdag 3 juli gaan we wederom naar het Cool Nature Park in Didam. In dit park staat 
natuur, avontuur, waterpret en speelpret centraal. We verzamelen om 8:30 op de 
parkeerplaats van de begraafplaats Didam (kerkwijkweg – net voor de Brede School Zuid). 
Om 12:30 kunnen de leerlingen op die plek weer worden opgehaald.  
 
Mochten er leerlingen zelf op de fiets komen, dan is dit geen enkel probleem.  
Kinderen uit Zevenaar of kinderen waarbij het voor de ouders lastig is om naar Didam te 
rijden, kunnen eventueel met de juffen vanaf school meerijden. Wij vertrekken vanaf school 
om 8.00 u. 
Geef je van tevoren op, dan houden we een plekje voor je vrij. 
 
Ook de laatstejaars zijn deze dag van harte uitgenodigd.  
 
Wat heb jij die dag nodig? 
 
Zorg dat je voldoende kleding aan of bij je hebt: 
0 dichte, stevige schoenen 
0 oude kleren 
0 een setje extra kleding/ondergoed – je kunt hier nat en vies worden! 
0 buitenspeelgoed (denk aan een voetbal, jeu de boules, badminton, hockey, schepje, 
emmer…..) 
0 zonnebrand en pet (bij heet weer) 
0 regenkleding en vuilniszak om op te kunnen zitten. (bij vochtig weer) 
0 je eigen pauze-eten! Dan zorgen wij wel voor iets lekkers. 
 
Mocht het die dag slecht weer worden, horen jullie dit de dag ervoor of in de vroege ochtend. 
Wij zijn vanaf 7:30 op school bereikbaar. Bij slecht weer is er gewoon school. 
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