
    
 

 
 
 
 
 

 
We hopen dat iedereen een goede start gemaakt heeft…wij zijn inmiddels al aardig 
warm gedraaid en de herfst lijkt nu toch echt in aantocht. Op 20 september is onze 
nieuwe website online gegaan. Voor wie het nog niet gezien heeft; de site is te 
vinden op www.ikccarrouselzevenaar.nl. De site richt zich vooral op oriënterende 
ouders, maar er staat ook makkelijk vindbare, praktische informatie zoals 
schooltijden, vakanties en studiedagen op. Alle tips en tops zijn van harte welkom! 
Nog meer in het kader van onze PR; IKC Carrousel organiseert 4 inloopmiddagen, dit 
zijn: woensdag 14 november, woensdag 30 januari, woensdag 3 april, en woensdag 
5 juni. Geef het door! 

 
Op woensdag 3 oktober hebben wij onze 
jaarvergadering gehouden. 
Er is verslag gedaan van onze activiteiten van 
het afgelopen schooljaar en de plannen voor 
dit schooljaar zijn gepresenteerd. 
Daarnaast hebben wij afscheid genomen van 
aftredende leden en de nieuwe leden zijn 
voorgesteld. In de OV zitten de volgende 
leden; Martijn Mulder, Sophie Godschalk, 
Eline Jensma, Lynn van Maanen, Claudia den 
Hartog, Sandy Berendsen, 
Willemien Sapheert,  
Mandy van Ham, Ruth Sopacua, , Sabine en 
Samantha Stienissen en Judith van der Schaaf. Namens het personeel zit Jeannette 
van Muijden in de OV. 
 

Kinderboekenweek 

 
De Kinderboekenweek komt eraan!  Op de KDJ…….. 
 

Op woensdag 3 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek gestart.Het thema dit jaar 
is ‘vriendschap’. Door bij elkaar te komen en samen te werken kom je verder. Dat is 
ook wat IKC Carrousel gaat doen. Met verschillende opdrachten in de klas en met 
andere klassen zullen wij tot vrijdag 12 oktober nog meer samen aan het werk gaan 
met letters, boeken en het lezen. 

We zijn alweer lekker op dreef…. 
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Nieuwsbrief 2 
4 oktober 2018 

http://www.ikccarrouselzevenaar.nl/


Op school zullen wij het (voor)lezen dus nog meer centraal stellen. Lezen én 
voorlezen is erg belangrijk. Kinderen leren van de voorgelezen woorden en leren zo 
beter de taal, leren om te luisteren naar een verhaal en hun fantasie wordt 
gestimuleerd. Zowel bij de kleuters als in de bovenbouw wordt op IKC Carrousel 
voorgelezen.  
De Kinderboekenweek is op 3 oktober feestelijk geopend en wordt op vrijdag 12 
oktober samen afgesloten. 
 
Op de Bizetstraat…. 
 
Gedurende de Kinderboekenweek zullen de kinderen uit de DaVinci-groepen, groep 
doorbroken, een toneelstuk bedenken, oefenen en uitvoeren. Gedurende de week 
zal iedere dag een groep zijn of haar toneelstuk op het podium ten uitvoering 
brengen. Wij sluiten de Kinderboekenweek af met een gezamenlijke activiteit:  
‘DaVinci Outdoor’. Deze dag zal gehouden worden bij Outdoorcentrum ‘Markant’ in 
Braamt en alle activiteiten staan in het teken van ‘samen’. Na deze dag zullen we, 
samen met ouders, de dag afsluiten op school.  
Naast de Kinderboekenweek staat woensdag 3 oktober ook in het teken van de 
landelijke wetenschapsdag. Het thema van dit jaar is ‘hersenen’.  
 

 
Gelukkig gaat het goed met juf Ria en haar gezicht is steeds weer vaker op school te 
zien. Ze vindt het fijn om weer te werken en heeft volop energie. In de maand 
november zal zij nog wel een keer onder het mes moeten voor een reconstructie en 
zal ze weer een tijdje uit de running zijn. Op dit moment is nog niet precies bekend 
wanneer dat zal zijn. 
 

Brief van onze collega Hennie 

 
Geachte ouders van De Carrousel, hallo allemaal, 
 
In februari vorig jaar moest ik plotseling stoppen met mijn werkzaamheden op de 
Carrousel om gezondheidsredenen. Na allerlei onderzoeken bleek al snel dat een 
zware operatieve ingreep in UMC Nijmegen op korte termijn noodzakelijk was. In 
mijn optimisme dacht ik toen dat ik met 2-3 maanden terug zou zijn op school. Dat is 
toch heel anders gelopen. Iets waar ik zelf geen rekening mee gehouden had. 
De hartoperatie is goed verlopen, maar daarna zijn ernstige complicaties opgetreden. 
Iedereen doet reuze zijn best, maar toch kan het dan toch wat tegen zitten en loop je 
schade op , blijvende schade (fysiek en geestelijk), die niemand had voorzien. 
Na een periode van 4 maanden intensive care in het ziekenhuis in Nijmegen en in 
Ede, heb ik een jaar gerevalideerd op Klimmendaal in Arnhem. Ik ben daar geweldig 
opgevangen en begeleid door een gespecialiseerd revalidatieteam. Allemaal 
fantastische mensen…net zo geduldig, betrokken en gedreven als de mensen in het 
onderwijs. 
Ze geven aan dat ze je niet helemaal beter kunnen maken, maar ze gaan samen met 
je op weg,  om te kijken hoe ver je kunt komen met herstel. “Denk aan wat je nu kunt, 
en niet aan wat je vroeger allemaal kon”. Wat dat betekent, heb ik langzaam moeten 
ontdekken. 

De Carrousel 



Tijdens de periode van herstel heb ik altijd een rotsvast vertrouwen gehad ,dat het 
allemaal wel weer goed zou komen. 
Maar je moet hard werken en zo veel geduld hebben om weer een beetje “jezelf ” te 
worden. Dat kun je alleen met hulp en ondersteuning van de mensen om je heen, die 
je goed kennen en in je geloven. Die je steunen en aanmoedigen. Dat kan alleen met 
een doel voor ogen: Het komt goed.  
Ik kan mij er gelukkig nu enigszins bij neerleggen, dat herstel veel tijd vergt. Ik ben 
heel blij met wat ik allemaal al weer kan. 
Dagelijks werk ik nog verder aan het herstel. Lees wat. Kan de laptop weer 
gebruiken. Heb genoten van het mooie weer. Elke dag even wandelen in de buurt of 
thuis bij de dieren. Ik ben dingen aan het uitzoeken. Ga soms weer op bezoek. Maar 
het gaat allemaal wat anders dan voorheen.  
Het kost veel meer tijd, meer energie, een goede concentratie, een hoop geduld, een 
rustige omgeving, een  andere aanpak…… De acceptatie is niet makkelijk. Je bent 
blij met elke kleine vordering die je maakt, al gaat het langzaam.  
De  artsen hebben afgelopen weken en maanden mijn gezondheidssituatie in beeld 
gebracht.    
Het gaat goed met mij (vind ik) , maar jammer genoeg niet zo goed dat ik kan 
terugkeren op “mijn” Carrousel als IB, adjunct en (taalklas) leerkracht.  
Ik kan niet terug keren in het onderwijs, waar ik meer dan 40 jaar geleden in 
Zevenaar begon.  Je blijft lang hopen dat je zover herstelt, dat je weer je werk op 
school kunt oppakken. Maar het is mij afgelopen tijd heel duidelijk gemaakt en 
duidelijk geworden dat je niet alleen revalideert om weer aan het werk te kunnen, 
hoe graag je dat ook wilt. Er is zoveel meer om keihard te werken aan je herstel. 
 
Ik denk vaak aan De Carrousel , aan de kinderen, ouders en collega’s. Ik mis jullie 
zeker. Ik ben al wel even op school geweest om rond te kijken , bij te praten en een 
kopje thee te drinken . Komende weken ben ik waarschijnlijk op rustige momenten 
nog een aantal keren op school ,om met collega’s samen spullen uit te zoeken en op 
te ruimen. 
Ook goed voor mijzelf om geleidelijk te wennen aan het idee, dat ik niet meer naar de 
Carrousel hoef en enthousiaste collega’s nu voor jullie klaar staan.  
Hoewel ik al anderhalf jaar niet meer op school kan zijn, had ik het erg op prijs 
gesteld ,als het mogelijk was geweest om op enig moment persoonlijk afscheid te 
kunnen nemen van ouders en kinderen van de Carrousel. Helaas zou dat voor mijn 
herstel en mijn gezondheid nu niet verstandig zijn. Dat zou te druk zijn, zoals jullie 
ongetwijfeld zullen begrijpen. Daarom wens ik jullie alle goeds voor de toekomst. Ik 
ben dankbaar dat ik zoveel jaren in het onderwijs heb  mogen meedraaien. Volgens 
mij een van de mooiste beroepen. Je mag de talenten van de toekomst leiden en 
begeleiden. Soms loop je er voor, soms er naast en soms loop je er achter om ze 
een grote hand in de rug te geven. Samen met de ouders. Ze zijn allemaal uniek en 
verdienen het vertrouwen, het komt goed !  
Ik heb al die jaren genoten van de kinderen, de ouders, de collega’s en de school.  
Natuurlijk wil ik iedereen heel erg bedanken voor de telefoontjes, bezoekjes, mooie 
brieven en lieve kaarten.  Ontzettend fijn dat zo veel mensen aan je denken en met 
je meeleven. Dat geeft een warm gevoel het doet heel goed als je weet dat er aan je 
gedacht wordt. Een bijzonder gevoel. 



 
“Jullie zijn in mijn hoofd …..en in mijn hart 
En wat je in je hart bewaart , raak je nooit meer kwijt”. 
  
dank jullie wel. We zien elkaar ongetwijfeld nog wel, 
dus tot ziens en….het komt goed ! 
 
Hennie Kleintjes , 3 oktober 2018 

 
 
 
 

De gezonde school 

 
Naast het feit dat wij op Woensdag onze Waterdag hebben, stimuleren wij ook onze 
leerlingen te sporten. Alle bovenbouw leerlingen kunnen vanaf heden gratis sporten 
in sporthal de Lentemorgen. Op de afbeelding van de flyer, kunt u zien waar en 
wanneer. Er is nog meer gezond nieuws: onze school is één van de 3008 
basisscholen die meedoet aan het EU -schoolfruit- en groenteprogramma voor beide 
locaties! Vanaf 12 november t/m 19 april ontvangen wij voor 3 dagen per week drie 
porties groente en fruit. Hoe we het gaan organiseren,  hoort u t.z.t nog van ons. 
 

 
 

 
DaVinci Outdoor 

De kinderen worden op donderdag 11 oktober om 9:25 verwacht op de parkeerplaats 
bij Markant, Gildeweg 7 in Braamt. De kinderen hebben deze dag sportieve, bij het 

DaVinci 



weer passende, kleding aan. Zorg voor dichte sportschoenen. Houd er rekening mee 
dat de kinderen vies kunnen worden.  

De kinderen nemen, in een rugzak, mee: 

• Twee setjes reservekleding (broek/shirt/onderbroek/hemd/sokken) – het is wel 
zo fijn om op de terugweg in de auto een droog setje aan te hebben.  

• Extra setje schoenen om op de terugweg in de auto aan te doen 

• 2 of 3 plastic zakken om vieze kleding en schoenen in te doen 

• Handdoek 

• Eten voor de lunch en voldoende drinken 

Om 14:30 zullen we richting school vertrekken om de Kinderboekenweek en deze 
dag gezamenlijk af te sluiten. We zouden het op prijs stellen als ieder kind een klein 
hapje (circa 5 of 6 stuks) zou willen meenemen. Deze hapjes kunnen in de ochtend 
bij Markant gebracht worden of om 14:45 op school. Welke ouder zou vanaf 
Markant terug naar school kunnen rijden om de hapjes af te leveren? 

DaVinci Koor! 
In de maanden november en december willen we kinderen, die het leuk vinden, een 
‘DaVinci Koor’ laten vormen. Zij zullen in deze maanden verschillende liederen 
oefenen om met Kerst (en wellicht nog een ander moment) deze liederen ten gehore 
te brengen. Ingrid Coenen, de moeder van Esmee (Gamma) en Christian (Beta) zou 
dit graag samen met een andere ouder willen organiseren en begeleiden. Wie lijkt 
het leuk om Ingrid, tijdens schooltijd, (moment in overleg) te willen helpen? Geef je 
op bij Femke! 

 

 
Vrij 5 okt   Dag van de leraar! 
Ma 8 okt Deze week liggen de Gevonden Voorwerpen op de tafels. 
Do 11 okt DaVinci Outdoor!   
Vrij 12 okt     Afsluiting Kinderboekenweek KDJ:; een dans op het plein 
Ma 15 okt      t/m vrij 19 okt Herfstvakantie 
Vrij 2 nov  Vrije vrijdag groep 3 en 4 DaVinci 
Wo 7 nov Voorleesontbijt (daarover later meer) 
Vrij 16 nov Vrije vrijdag groep 3 en 4 DaVinci 
Ma 19 nov Start week van de Mediawijsheid 
Do 29 nov Nieuwsbrief 3 mee 
 
 
 

Agenda 


