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De feestdagen zijn in aantocht…
Divali, Sint Maarten, en natuurlijk de aankomst van
Sinterklaas in ons land maakten de start voor de
feestelijke tijd zo richting het einde van het
kalenderjaar. In deze nieuwsbrief alle actuele
informatie omtrent het Sinterklaasfeest en de
Kerstperiode.

Sinterklaas en Pieterbaas
Op 30 november wordt er door onze partners van Kinderopvang Humanitas een
PeuterPietenSpektakel georganiseerd in gymzaal De Brug (Van Beethovenstraat)
Voel u welkom bij dit feest met uw peuter van 9 tot 11 uur.
Ook zullen de basisschoolkinderen van de groepen 1, 2 en 3 van onze school
hieraan deelnemen van 11 tot 12 uur.
Let op: kinderen ophalen om 12 uur bij gymzaal De Brug vrijdag 30 november
De Rommelpiet is net geweest en heeft de boel weer aardig op zijn kop gezet
afgelopen donderdag! Sinterklaas is er wel tevreden over.
De Goedheiligman heeft beloofd onze school met een bezoek te vereren op
woensdag 5 december. Bij goed weer worden Sint en Pieten verwacht om 8.30
uur op het schoolplein. U bent van harte welkom aan het buitenprogramma deel te
nemen. Houdt u rekening met de kinderen? Het feest is op de eerste plaats voor hen!
Wanneer het slecht weer is zal de ontvangst in de hal zijn. De plaatsen zijn dan
beperkt omdat we met meer kinderen zijn dan voorheen…..groepen 6/7 en 8 zijn erbij
gekomen dit schooljaar. Ook de DaVinci kinderen worden verwacht op de KDJ.
Wij hebben er zin in!

Op donderdag 6 dec studiedag
Op donderdag 6 december heeft het team een studiedag en hebben kinderen lekker
vrij om bij te komen en om te spelen.
Het belangrijkste thema van deze dag is Ouderbetrokkenheid 3.0.
Onder leiding Actief Ouderschap gaan we op zoek naar kansen en verwachtingen
vanuit het team en zullen t.z.t ook aan jullie ouders vragen. Na 6 dec meer over dit
onderwerp.
Nodig….
NODIG
Voor het knutselcircuit van de kerst hebben wij nog wat spullen nodig die iedereen
thuis heeft. Bekijkt u het lijstje rustig en spaart u mee!
•
•
•
•
•
•
•

Lege gewassen glazen potjes, mag met en zonder deksel
Lege gewassen Mona toetje verpakking of andere leuke vormpjes
Plastic tassen , boterhamzakjes, broodzakken, mogen kapot zijn maar wel
graag schoon en leeg
Bolletje wol, katoen enzovoorts
Stofresten, lapjes
Oude fotolijstjes liefst met houten rand die u thuis niet meer gebruikt
Kleine houtjes

Wij zullen hiervoor na 5 december bakken klaar zetten op het podium op de
Kardinaal de Jongstraat en op de Bizet zullen de bakken bij Anita staan.

Schaatsen
Op maandag 10 december zullen wij gaan schaatsen in Duiven op de ijsbaan. De
groepen 3 tot en met 8 horen daarbij en de DaVinci groepen.
Groepen 6/7/8 gaan op de fiets en moeten om 8:15 uur incl. fiets op school zijn zodat
er om 8.30 uur weggefietst kan worden.
De groepen 3, 4 en 5 gaan met auto’s. Zij moeten om 8.30 uur op school zijn en
vertrekken om 8.40 uur.
Zij schaatsen tot 10.00 uur.
De DaVinci kinderen worden om 8 uur op de ijsbaan
verwacht. Zij zullen met auto’s worden teruggebracht.
DENK AAN DE HANDSCHOENEN!
Heb je zelf schaatsen neem ze mee. Noren zijn
verboden!
De Oudervereniging zorgt voor de bekostiging van dit
spektakel.
Het schaatsen vervangt de gymles.
Graag uw aandacht voor het vervoer van de kinderen.
Geef u op bij de juf of meester of stuur een mail aan
ikdoemee@carrouselzevenaar.nl onder vermelding van schaatsen.

Bij de groepen hangen de tijden en inschrijflijsten!
*Bij heel erg slecht weer kunnen de kinderen van de groepen 6/7/8 niet fietsen. Dat
betekent dat we chauffeurs met auto’s nodig hebben. Dit wordt via Klasbord
gecommuniceerd. Wij hopen op uw medewerking!
De aanloop naar de Kerst….tot aan het Kerstbuffet
Noot vooraf: Het kan zijn dat er voor de ouders en leerlingen van de DaVinci afdeling toch kleine wijzigingen in de
locaties zullen plaatsvinden. Wij berichten u hierover na 6 dec, mocht het nodig zijn.

Mijn recept voor 2019
Een lepel geluk, een
snuifje succes
Met als
hoofdingrediënt
Vrede en
saamhorigheid
Gelijk over de wereld
verdeeld

Kerstknutselen dinsdag 18 december 2019 van
12.45 tot 14.15 uur.
Wilt u hierbij helpen? Geef u op via de meester
of juf of mail aan
ikdoemee@carrouselzevenaar.nl
onder vermelding van kerstknutsel.
Voor degenen die meehelpen start de middag
met klaarzetten om 12 uur en opruimen tot
ongeveer 14.30 uur!

Het kerstbuffet in de groepen is op
donderavond 20 december dit jaar!
Kinderen worden uitgenodigd iets lekkers mee te
nemen voor ongeveer 4 tot 8 personen. Bij alle
groepen hangt een lijst waarop geschreven kan
worden wat er meegenomen wordt. Dit doen we om te voorkomen dat er alleen zoete
etenswaren of hartige etenswaren worden meegenomen en dus gegeten. De
afspraak is dat kinderen en meesters en juffen mooi aangekleed op school komen.
Voor drinken wordt gezorgd door de oudervereniging. Voor bestek, bord en beker
zorgt iedereen zelf!
Bizetstraat 17.45 - 19.00 uur. 19.15 op de Kerstmarkt.
Kardinaal de Jongstraat 18.00 uur tot 19.15 uur.
Tijdens het kerstbuffet in de groepen wordt er voor ouders en andere
belangstellenden een kerstmarkt georganiseerd op het plein op de Kardinaal de
Jongstraat. Hier worden spullen verkocht door de kinderen gemaakt, maar ook is het
mogelijk een kraampje ter grote van een tafel te reserveren voor 5 euro. Geef u op
via ikdoemee@carrouselzevenaar.nl onder vermelding van markt.
(Er mogen geen etenswaren door derden worden verkocht mits dit van tevoren is afgesproken.)

Omdat het onder etenstijd valt, willen wij u in de gelegenheid stellen ook lekker te
eten tijdens de kerstmarkt op ons plein. De kas van de school wordt daar een beetje
mee gespekt en u kunt lekker eten. Kosten 5 euro per persoon.
Keuze uit:
Menu A: 4 kipkluifjes piripiri van Juffrouw Tok
Menu B: Boerenkool met worst zonder spekjes
Menu C: Kom vegetarische groentesoep met Turksbrood

U moet daarvoor van tevoren bonnen kopen! Bizetstraat bij Anita of Jim en
Kardinaal de Jongstraat bij Jim of Jeannette.
Zonder bon is er geen mogelijkheid om een menu te kopen.
Tijdens de december periode zijn er loten te koop in de school (beide locaties).
1 lot voor 1 euro
4 voor 3 euro
6 voor 5 euro
13 voor 10 euro
Alle kinderen op school krijgen 1 lot gratis.
Tijdens de kerstmarkt zijn de prijzen af te halen op vertoon van het lot.
!Van nu tot 20 december!
!DOE MEE EN WIN!

Aandacht voor uw medemens
Graag uw aandacht voor de volgende AKTIE!
Heeft u nog iets in de kast, waarvan u denkt daar doe ik niets mee en de
houdbaarheidsdatum is nog niet overschreden......lever het in op school in de doos
op het podium op de Kardinaal de Jongstraat en in de doos bij de kopieermachine op
de Bizet.
Wij maken daar leuke pakketjes van voor de mensen die ons geheel vrijwillig
ondersteunen.
Vanuit de Ouderverening
Beste ouders,
Het schooljaar is al weer een paar maanden oud en de oudervereniging is druk bezig
activiteiten te organiseren.
Het sinterklaasfeest komt er aan en strooipiet heeft afgelopen week een bezoek
gebracht aan onze school.
Naast het naderende sinterklaasfeest, zijn ook de voorbereidingen voor de kerst al in
volle gang.
Al deze festiviteiten worden mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage en de
oudervereniging.
Zonder ouderbijdrage kunnen al deze activiteiten niet bekostigd worden.
U heeft in de afgelopen week een brief met een betalingsverzoek om de
ouderbijdrage te betalen ontvangen van de penningmeester.
Wij vragen u met klem, indien mogelijk, deze ouderbijdrage over te maken, zodat we
ook dit schooljaar weer een hoop leuke dingen kunnen organiseren voor de kinderen.
Onze dank en die van de kinderen is groot!!
Wij wensen u allen een gezellige decembermaand toe

Hallo allemaal,
Graag wil ik mij aan jullie voor stellen als nieuw lid bij het team van de O.V.

Ik ben Mariska den Dekker. Moeder van 4. Suse zit in groep 5. Thijs zit in groep 2.
En Tim en Lissy zijn nog fijn bij mij thuis.
Ik wil het team graag ondersteunen in de kleine dingen die ook
best heel belangrijk zijn achter de schermen.

Hallo ik ben Sandy Berendsen van twee prachtige dochters die
ook hier op school zitten
In de groep 7/8 Chayenne en 2/3 Dayenne.
Waarom ik in de OV zit is omdat ik het heel leuk om mee te
helpen aan het organiseren van sinterklaas, kerst en ga maar door het is voor een
uitdaging .
DaVinci Nieuws
First Lego League
Afgelopen zaterdag hebben enkele kinderen uit DaVinci Alpha meegedaan aan de
First Lego League. Onder de naam Team Spacebar hebben ze twee prijzen binnen
gehaald. Zo hebben ze niet alleen de meeste punten binnen gehaald bij het
programmeren van hun robot bij de lego-missies, maar hebben ze ook de ‘Overall
Champions Award’ gewonnen. Team Spacebar mag zich het beste team van alle
basisscholen en Voortgezet Onderwijs scholen noemen van regio Arnhem/Nijmegen.
Op 16 februari gaat Team Spacebar ons vertegenwoordigen op de Benelux Finale in
Eindhoven. Succes!
Kerstuitvoering DaVinci Beta
Ook al is de Sint nog in Nederland, DaVinci Beta bereiden zich al flink voor op hun
kerstuitvoering. Op donderdagmiddag 20 december zullen zij deze voor de ouders
van DaVinci Beta en de kinderen uit de drie DaVinci-klassen ten uitvoering brengen.
De uitnodiging hiervoor volgt nog. Noteer in ieder geval de tijd: de uitvoering start om
13:30 en zal rond 14:30 afgelopen zijn!
Peers4Parents Arnhem-Nijmgen
Vanaf 3 december (19.30 uur - 21.00 uur) start er in de regio Arnhem-Nijmegen een
nieuw Peers4Parents programma. Een reeks van 10 themabijeenkomsten voor
ouders van begaafde kinderen. Deze groep wordt begeleid door Albert Kaput &
Desirée Houkema, beiden ouders van begaafde kinderen met ruime ervaring en
expertise in het werken met begaafde kinderen, jongeren en jong volwassenen. De
bijeenkomsten vinden plaats bij ‘Welzien’ aan de Berg en Dalseweg 295 in Nijmegen.
Peers4Parents ondersteunt bij de emotionele begeleiding van je kind
Geïnspireerd door het inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is
voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, organiseert
Peers4Parents 10 thema gerelateerde begeleide groepsgesprekken voor ouders.
Deelname aan dit programma kost. €495,- per gezin. Hierbij is inbegrepen het boek
“De Begeleiding van hoogbegaafde kinderen” van James T. Webb e.a.
Interesse?

Aanmelden kan via de website van Peer4Parents Arnhem-Nijmegen. We hopen je op
3 december 2018 te kunnen verwelkomen!
Meer informatie hierover vind je in bijgevoegde flyer!
Kerstviering Kerk
Kerstviering in de Andreaskerk. Jij komt toch ook?
Maandag 24 december wordt er weer een kerstviering gehouden in de Andreaskerk
voor families met kinderen tot 6 jaar. Deze viering duurt van 17.00 uur tot 17.40 uur.
De kerk gaat om 16.30 uur open. In verband met de veiligheid vragen wij de ouders
om (indien mogelijk) zonder of met een inklapbare buggy te komen. Heb je een
babypop? Dan mag je die ook meenemen, gewikkeld in een mooie doek of in mooi
dekentje. Je babypop is dan voor even een kerstkindje! Uiteraard mag je ook
verkleed komen als een figuur uit het kerstverhaal. Dus bijvoorbeeld als herder,
koning, engel of schaap.
Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen, want:
Er is een kindje geboren!
Agenda
Vrij
30 nov
Vrije vrijdag DaVinci leerjaar 3 en 4 en Pietenspektakel
Wo 5 dec
Sinterklaas en Pieterbaas op IKC Carrousel, alle kinderen ook
van DV worden om 8.30 verwacht, zij lopen terug met hun leerkracht.
Do
6 dec
Studiedag team; alle kinderen zijn vrij!
Ma
10 dec
IKC Carrousel gaat schaatsen!
Di
11 dec
DaVinci Beta gaat naar Artez! (informatie zie klasbord)
Ma
17 dec
Gevonden voorwerpen worden uitgestald op tafels
Di
18 dec
Kerstknutselen
Do
20 dec
Kerstuitvoering DaVinci Beta, Kerstmarkt en Kerstbuffet
Vrij
21 dec
Alle groepen tot 12.00 uur les
Vrij
21 dec
Vrije vrijdag DaVinci leerjaar 3 en 4
Ma 24 dec
t/m vrij 4 jan Kerstvakantie
Ma
7 jan
Eerste schooldag van 2019
Nieuwsbrief 4 mee
Vast noteren:
Vrij
18 jan
Vrije vrijdag DaVinci leerjaar 3 en 4
Wo 23 jan
Studiedag team – alle kinderen vrij
Vrij
1 feb
Vrije vrijdag DaVinci leerjaar 3 en 4
Vrij
15 feb
Vrije vrijdag DaVinci leerjaar 3 en 4
Ma
18 feb
Studiedag team – alle kinderen vrij

Namens het voltallige team van IKC Carrousel:

