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Corona besmettingen
Momenteel stijgen de besmettingen hard in Nederland. Dit betekent ook dat de besmettingen
langzaamaan weer de school in sluipen. Met elkaar willen we zo goed mogelijk zorgdragen voor een
veilige omgeving voor onze leerlingen, teamleden en ouders. We kunnen er echter niet aan
ontkomen dat er bijv. een groep een leerkracht mist omdat er getest moet worden. Aangezien de
invallers bijzonder schaars zijn, zijn wij langzaamaan ons ook weer aan het richten op het inrichten
van de digitale omgevingen van onze leerlingen zodat er thuis gewerkt kan worden indien nodig. Ook
zorgen we voor het klaarleggen van de lesroosters voor meerdere weken en wordt er door de
teamleden regelmatig preventief een zelftest gedaan. We hopen dat de besmettingen dalen, maar we
bereiden ons ook voor op dat wat mogelijk komt. We hopen met zijn allen op het beste.

Mondkapje
Onlangs heb ik u via Parro het verzoek gestuurd om binnen de muren van onze school een mondkapje
te dragen. Dit omdat u voor ons extern bent en wij als teamleden meerdere keren per week een
zelftest doen. We snappen dat dit even wennen is, maar ik hoop toch op uw medewerking en begrip.
Ter herinnering hangen er ook briefjes aan de deur.

Bericht vanuit de MR
Beste ouders,

Afgelopen week heeft u allemaal kunnen stemmen op een kandidaat voor de MR oudergeleding.

Het liep allemaal wat anders dan we van tevoren hadden bedacht. Marcel Wouterse (oMR) heeft
aangegeven begin 2022 zijn taken bij de MR af te willen ronden.

In overleg met de 2 kandidaten hebben we besloten dat, per november Jeroen Zaagmans bij de MR
aanschuift en Astrid Gill de plaats van Marcel inneemt in 2022.

We willen u, ondanks dat het uiteindelijk niet nodig bleek te zijn, bedanken voor uw stem.

Met vriendelijke groet,

MR St. Carolusschool



Blokfluitles
Mocht uw zoon of dochter n.a.v. de nieuwsbrief geïnteresseerd zijn in de blokfluitles, dan kunt u
aanmelden via: annemiekewoutersen@hotmail.com

Ouderbijdrage
Binnen nu en 2 weken krijgt u een mail van WisCollect voor het innen van de ouderbijdrage. In deze
mail kunt u betalen via IDeal. Wilt u uw mail in de gaten? Alvast dank voor uw bijdrage.

Groen schoolplein
Arjan van Wilgenburg (Vader van Roef en Linus en vorig jaar ook Ties bij ons op de Carolus) heeft
onlangs het mooie initiatief genomen om met de directie in gesprek te gaan over het schoolplein.
Aangezien ons schoolplein flink betegeld is, zal het schoolplein zoals het nu is niet bijdragen aan o.a.
de biodiversiteit. Daarnaast is het schoolplein ook niet het meest aantrekkelijk voor onze leerlingen
om in de pauze te spelen en willen we de leerlingen meer met het “groen” in contact brengen.

Daarom zal er de komende periode verkend worden in hoeverre er d.m.v. subsidies gewerkt kan
worden aan een beter/gezonder/ natuurlijker schoolplein. We willen u uitnodigen om mee te denken
over de inrichting van het schoolplein. Door ouders te betrekken kunnen we vanuit school voor onze
leerlingen een mooi plan bedenken. We willen graag met ongeveer 4 ouders om tafel. We kijken uit
naar een succesvol project en we hebben er zin in!

Mocht u interesse hebben om mee te denken over het schoolplein, dan horen we dit graag via
n.ossendrijver@st-carolusschool.nl
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