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2018 - 2019
Locatie Bizetstraat
IKC Carrousel: Bizetstraat 1 • 6904 KL Zevenaar • Tel. 0316 - 524 757
Locatie Kardinaal de Jongstraat
IKC Carrousel: Kardinaal de Jongstraat 2 • 6904 BE Zevenaar 8 Tel. 0316 - 526 069

augustus

JAARKALENDER 2018-2019
In deze kalender vindt u alle informatie voor het
schooljaar 2018-2-19. Via het IKC CarrouselNieuws
wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen
en toevoegingen. Hebt u tips voor ons, stuur een
e-mail naar directie@carrouselzevenaar.nl.
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Eerste schooldag - IKC Carouselnieuws - Luizencontrole

We hopen dat deze kalender een duidelijk overzicht
biedt om van alle schoolzaken op tijd op de hoogte
te zijn.
IKC Carrousel
www.carrouselzevenaar.nl
info@carrouselzevenaar.nl
Locatie Kardinaal de Jongstraat
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar
tel: 0316 - 526 069
directie@carrouselzevenaar.nl
Directeur: Petra van den Brink

DV leerjaar 3-4 vrije dag

Info avond groep 8

Locatie Bizetstraat
Bizetstraat 1
6904 KL Zevenaar
tel: 0316 - 524 757
femkepeters@davincizevenaar.nl
directie@carrouselzevenaar.nl
DaVinci-afdeling (hoogbegaafde leerlingen)
Bizetstraat 1, 6904 KL Zevenaar
tel: 0316- 524757
coördinator: Femke Peters
www.davincizevenaar.nl
Bankrekeningnummer van de school:
NL85 RABO 037.48.94.116
t.n.v. De Carrousel

september

VAKANTIEROOSTER 2018-201
Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaar 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Goede Vrijdag 19-04-2019
Meivakantie, incl. Pasen, koningsdag en
Bevrijdingsdag 22-04-2019 t/m 03-05-2018
2e Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019
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Davinci jaargroep 3-4 vrije dagen:
24-8, 21-9, 2-11, 16-11, 30-11, 21-12, 18-1, 1-2, 15-2,
22-3, 5-4, 17-5, 28-6 plus de studiedagen op de
vrijdagen.

‘Keer om’ gesprekken
DV leerjaar 3-4 vrije dag

Studiedagen groep 1 t/m 8 en DV-afdeling
Dinsdag 25 september
Donderdag 6 december
Woensdag 23 januari
Maandag 18 februari
Woensdag 27 maart
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 5 juli

GROEPSBEZETTING 2018-2019
Groep 1/2
Saskia van der Kemp en Ria Kroets
ma-di / wo-do-vr. ochtend
Studiedag alle groepen zijn vrij

Groep 2/3
Petra Timmerman en Dave Siemes
Di, wo en vrij/ ma en do
Groep 3/4
Marika Pes en Ilse Evers
ma-di / wo-do-vr.
Groep 4/5
Claudia Vredeveld/Marika Pes
Ma, di, vrij/ do, vrij
Groep 6/7
Joram van Kempen / Dave Siemes
ma-do / di-wo-vrij
Groep 7/8
Anouk Looman/ Joram van Kempen
ma-di-wo-do / vr

oktober

GROEPSBEZETTING 2018-2019 (VERVOLG)
DV leerjaar 3-4-5
Femke Peters / Jantien Bergervoet
Ma-vrij / di-wo-do
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DV leerjaar 5-6
Elsa Goor / Anne Hazelaar
ma-di-wo-do / vr
DV leerjaar 7-8
Jochem Aaldering
ma-di-wo-do-vr

VERDER KOMT U IN ONZE SCHOOL TEGEN:

Luizencontrole

Petra van den Brink
Directeur
Petra Timmerman
Intern Begeleiders
Femke Peters
DaVinci Zevenaar-coördinator
Lidy Berendsen
ondersteuning Kard.de Jongstraat
John Dijkmans
ICT-er (computerdeskundige)
Anita Gerrits
Conciërge (Bizet)
Benedict Jansen en Jim Sopacua
Conciërges (KDJ)
Petra van Beijnum
Schoonmaakster

november

SCHOOLTIJDEN
De schooldeuren gaan ’s morgens een kwartier
voordat de school begint open. Ouders en kinderen kunnen dan naar binnen. De bel gaat om 8.30
uur als teken dat de lessen beginnen.
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1
2

De Carrousel werkt met een continurooster. Dat
betekent dat alle kinderen tussen de middag op
school lunchen, in hun eigen groep, bij hun eigen
leerkracht met aansluitende speeltijd.

DV leerjaar 3-4 vrije dag
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Groepen 1, 2, 3 en 4
08:30 - 12:00 uur
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Lunch v.a. 11:45 uur
12:30 - 14:30 uur
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woensdag tot 12:30 uur
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de groepen regulier 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag
géén school
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Voorleesontbijt
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leerlingen van DaVinci leerjaar 3-4 gaan op vrijdag de
gehele dag naar school, behalve op de vrijdagen dat
ze vrij zijn.
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DV leerjaar 3-4 vrije dag

tot de herfstvakantie is voor groep 3 van 2/3 ook ‘s
middags een speelkwartiertje gepland.
De kinderen van groep 0/1/2/3 gaan rond 10.00 uur
eten/drinken in de kring, de voorkeur gaat uit naar
fruit. Wilt u a.u.b. geen snoep en cake meegegeven
(ook geen verpakte cakejes). Wilt u zorgen voor
goed afsluitbare bekers en bakjes voorzien van
naam?
Groepen 5, 6, 7 en 8 en DV-groepen
08:30 - 12:00 uur
Lunch v.a. 11:45 uur
12:30 - 14:30 uur
woensdag tot 12:30 uur

december

SCHOOLTIJDEN (VERVOLG)
Wilt u er op toezien dat uw kind niet te vroeg,
maar wel op tijd op school aanwezig is, zodat
de leerkracht op tijd kan beginnen met de
lessen? Mocht uw kind om één of andere reden
niet naar school kunnen komen, wilt u dit dan
telefonisch (voor 9.00 uur) of schriftelijk melden.
Verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten of via de website.
Verlof wordt verleend door de schoolleiding.

1

17

2

18

3

19

4

20

Kerstbuffet avond

Sinterklaasfeest

21

DV leerjaar 3-4 vrije dag - alle groepen om 12.00 uur vrij

Studiedag alle groepen zijn vrij
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Informatieavond
De leerkrachten geven in de eerste maand van het
schooljaar een informatieavond. U krijgt op deze
avond o.a. informatie over het komende schooljaar
van uw kind. Bovendien worden zaken die speciaal een groep of een leerkracht betreffen, nader
toegelicht. U kunt op de informatieavond vragen
stellen over de leerstof en groepsorganisatie aan de
groepsleerkrachten.
Verkeersveiligheid rondom de scholen
Wij willen u vragen uw kinderen zoveel mogelijk
lopend of met de fiets naar school te brengen i.v.m.
de veiligheid en overzichtelijkheid rond de schoolgebouwen. Mocht u toch met de auto komen, parkeert u
dan de auto op de parkeerstrook of aan de kant van
de weg. De veiligheid van uw kind en andere kinderen is daarmee gebaat.
Bij de Kardinaal de Jongstraat is aan de schoolkant
van de weg een stopverbod en geldt eenrichtingverkeer. De stoep is extra breed gemaakt, zodat u met
uw fiets niet op straat hoeft te blijven staan wachten. Wilt u bij het ophalen van uw kind wachten bij
de uitgang van het schoolplein?

januari

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM! PBS!
De afgelopen schooljaren hebben we in en om
school veel aandacht besteed aan een veilige
speel-leeromgeving. Naast de nodige praktische
aanpassingen, hebben wij samen met de leerlingen een aantal afspraken op papier gezet over
hoe wij in school met elkaar en met onze spullen
omgaan. U vindt deze afspraken in de gangen en
in de klaslokalen.
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DV leerjaar 3-4 vrije dag

Studiedag alle groepen zijn vrij

We gaan er van uit dat we in goed overleg altijd uw
vragen kunnen beantwoorden en eventuele problemen kunnen oplossen. De meeste vragen over de
dagelijkse gang van zaken in de school worden in
goed onderling overleg opgelost. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is de route: leerkracht >
directeur > schoolbestuur. Ook de schoolvertrouwenspersoon kan hierin een rol spelen. Indien echter, gelet
op de aard van de klacht, het niet mogelijk is om tot
overeenstemming te komen, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de regionale klachtencommissie. De
klachtenprocedure ligt voor elke ouder op school ter
inzage.

februari

GYMNASTIEK
Voor de gymnastieklessen hanteren we enkele
regels:
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DV leerjaar 3-4 vrije dag

Studiedag alle groepen zijn vrij

Tijdens de gymles:
• meisjes dragen een gympak of een korte (sport)
broek met een T-shirt;
• jongens dragen een korte (sport)broek, met een
T-shirt;
• g ymschoenen worden sterk aangeraden. Dit ter
voorkoming van voetwratten/-schimmels en voor
de veiligheid.
Na de gymles:
• de kinderen gaan douchen. Wanneer ouders vinden
dat hun kind niet hoeft te douchen, dan delen zij
dat schriftelijk mee aan de leerkracht;
• de kinderen nemen een handdoek mee;
• teen-/badslippers worden geadviseerd.
Voor de kinderen uit groep 3 worden de gymregels
ten aanzien van douchen niet zo strak gehanteerd. Als
de kinderen gymmen, mogen zij na afloop douchen.

GYMNASTIEKROOSTER
Gevonden voorwerpen worden uitgestald

Het gymnastiekrooster schooljaar 2018-2019 is nog
niet vastgesteld. U ontvangt na de zomervakantie
het rooster.
Continurooster
Op de Carrousel blijven alle kinderen tussen de
middag op school lunchen, in hun eigen groep, bij
hun eigen leerkracht.
Voor de groepen 1 en 2 is altijd ondersteuning
tijdens het eten en de aansluitende speeltijd. Op
beide locaties is de mogelijkheid om eten en
drinken in de koeling te bewaren. Wij vragen
u om duidelijk aan te geven voor uw kind wat
de tussendoortjes zijn voor ’s morgens en wat
bestemd is voor de lunch ’s middags.

maart

GYMNASTIEKROOSTER (VERVOLG)
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Graag duidelijk voorzien van naam en groep. Na
het eten hebben de kinderen maximaal een half
uur de tijd om te spelen. Als het even kan, gaan de
kinderen naar buiten. We zorgen ook voor voldoende
rust tussen de middag. Er is speelgoed aanwezig
om even te ontspannen. Er is altijd toezicht, onder
verantwoording van de leerkracht.

Gespreksavond rapport
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Voorjaarsvakantie
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PEUTERSPEELZAAL DE ZONNEMAAT
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Voorjaarsvakantie
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In De Carrousel locatie Kardinaal de Jong vindt u
peuterspeelzaal De Zonnemaat. Dit is één van de peuterspeelzalen van Humanitas. Voor kinderen die naar
de peuterspeelzaal gaan van Humanitas én staan ingeschreven op de Carrousel, bestaat de mogelijkheid
om met 3 jaar en 10 maanden vijf ochtenden in de
groep geplaatst te worden. Op school kunt u hierover
meer informatie verkrijgen bij de directie.
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DV leerjaar 3-4 vrije dag

Start projectweek

Studiedag alle groepen zijn vrij

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
Voor de voor- en naschoolse opvang zijn wij een
samenwerking aangegaan met kinderopvang Humanitas. Kinderdagcentrum De Maatjes en BSO Kleine
Robbe zijn in hetzelfde gebouw gevestigd als De
Carrousel. Voor meer informatie over aanbod en
tarieven kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen
met het plaatsingsbureau van Humanitas,
telefoonnummer: 0315 – 64 14 43
Zie ook website: www.kinderopvanghumanitas.nl

april

RAPPORTEN
De kinderen ontvangen tweemaal per jaar een
rapport Het rapport is een groeirapport en gaat
mee van groep 3 t/m groep 8. Kinderen van DaVinci ontvangen een rapport in de vorm van een
talentendossier.

SPREEKAVONDEN

1

17

Eindtoets groep 8

2

18

Lente lunch - IKC carouselnieuws - Eindtoets groep 8

3

19

Goede Vrijdag

4

20

5

DV leerjaar 3-4 vrije dag

21

6

22

Meivakantie / Pasen

7

23

Meivakantie

8

24

Meivakantie

9

25

Meivakantie

10

26

Meivakantie

11

27

Meivakantie / Koningsdag

28

Meivakantie

13

29

Meivakantie

14

30

Meivakantie

12

Koningspelen Sportdag

15

Gevonden voorwerpen worden uitgestald

16

Eindtoets groep 8

Dit schooljaar beginnen we met startgesprekken in
de vijfde schoolweek. U kunt als ouder dan aan de
nieuwe groepsleerkracht vertellen over uw kind en
verwachtingen uitwisselen.
De ouders van de groepen 1-2 worden tweemaal
per jaar uitgenodigd voor een spreekmiddag of
spreekavond. De laatste spreekavond van groep 2 is
een verplichte spreekavond. Wij vinden het belangrijk
dat we de kleuterperiode van uw kind afsluiten met
een goed gesprek. In tegenstelling tot alle andere
gesprekken, duurt dit gesprek 20 minuten. De ouders
van de groepen 3 t/m 7 worden ook 1x per jaar
uitgenodigd. Daarnaast kan er nog gebruik gemaakt
worden van één facultatieve spreekavond aan het einde van het schooljaar. De leerkracht nodigt de ouders
uit voor dit gesprek. Deze spreekavond geldt dus niet
voor alle kinderen. Voor de ouders met kinderen in
groep 8 zijn de spreekavonden naast de vorderingen
op school vooral gericht op de doorstromingsmogelijkheden richting voortgezet onderwijs. In de
groep 7 en 8 mogen de kinderen aanwezig zijn bij de
gesprekken met ouders en leerkrachten.

CONTACT
ouders - leerkrachten
Het is in het belang van uw kind dat u als ouder
regelmatig contact hebt met de leerkracht. U
bent daarom altijd welkom om met de groepsleerkracht van uw kind een afspraak te maken,
buiten de spreekavonden om. Dit kan mondeling of per per mail
Als gedrag of vordering van uw kind daartoe
aanleiding geven, kan de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek.

mei

CONTACT ouders - leerkrachten (vervolg)
Op verzoek van de ouder of leerkracht, kan de
groepsleerkracht een huisbezoek afleggen. Zo’n
bezoek kan voor de leerkracht verhelderend
werken en helpen om een beter totaalbeeld van
een kind te krijgen. Zo kan er beter worden ingespeeld op de eventuele problemen van het kind.
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Start avondvierdaagse
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Studiedag alle groepen zijn vrij

Schoolcontactpersoon
In onze school is juf Anouk en juf Femke benoemd
tot schoolcontactpersoon. De belangrijkste taken
van een schoolcontactpersoon zijn:
•H
 et verzorgen van de eerste opvang bij een klacht
in gevallen waarvan de ouders niet rechtstreeks
naar de leerkracht of schoolleiding willen gaan;
• Indien nodig, de procedure rond de klachtenregeling bespreken met de ouders met mogelijke verwijzing naar het bestuur, de vertrouwenspersoon, of
andere instanties;
•C
 ontact opnemen met de ouders als een kind melding maakt van seksuele intimidatie;
• Oog hebben voor de uitwerking van handelingen
van agressie, geweld, discriminatie en lichamelijke
en geestelijke intimidatie.
Activiteiten op school
In de loop van het jaar organiseren wij allerlei activiteiten. Sommige activiteiten zijn tijdens de lesuren,
maar er zijn ook feesten en bijeenkomsten buiten
de reguliere schooltijden. Wij doen ons best om u
hiervan bijtijds op de hoogte te brengen. In deze
Jaarkalender, in het IKC CarrouselNieuws en op onze
website.
Adreswijzigingen
We willen onze leerling-administratie zo goed mogelijk op orde houden. In geval van een adreswijziging, nieuw / ander telefoonnummer kunt u bij de
leerkracht een formulier halen om wijzigingen
op aan te geven. Wij zorgen dan voor de verwerking. Het is voor u en uw kind van groot belang
dat wij in het bezit zijn van de meest recente
telefoonnummers anders kunnen we u in geval
van nood niet bereiken. U bent als ouder zelf
verantwoordelijk voor het doorgeven van
wijzigingen.

juni

OUDERVERENIGING
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
(MR)/GMR
Gesprek avond rapport
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Rapport mee

De Oudervereniging van de Carrousel bestaat uit
een actieve groep ouders die in de loop van het
schooljaar veel werk verzet samen met de leerkrachten en de schoolleiding. In oktober wordt de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Dan stellen
de zittende leden zich al dan niet herkiesbaar en
worden nieuwe leden gekozen. De nieuwe samenstelling van de oudervereniging wordt bekendgemaakt in het CarrouselNieuws. De hoogte van de
ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld
en is een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt op banknummer
NL53RABO0162412118 ten name van de oudervereniging de Carrousel te Zevenaar. U ontvangt hierover
een bericht.

DV leerjaar 3-4 vrije dag

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders en de teamleden. Het aantal
leden is afhankelijk van het aantal kinderen op
school. Voor de Carrousel houdt dat in: 3 ouders en 3
teamleden. Iedere ouder kan zich beschikbaar stellen
voor de MR.
De MR bespreekt zaken zoals:
• het schoolplan
• het formatieplan
• de begroting van het bestuur
Ook wordt de MR geïnformeerd over:
• verkeersveiligheid rondom school
• huisvesting van de school
• toekomst van de school
• groepsindeling
• schoolprestaties

juli

DAVINCI – DAGONDERWIJS VOOR
HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN:
“Het realiseren en faciliteren van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, zodat zij zich
in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo en
op eigen niveau kunnen ontwikkelen.”
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Zomervakantie

Met het DaVinci-onderwijs willen we deze leerlingen
de ruimte geven om zich vrij te kunnen ontwikkelen.
Bij de keuze van het programma is rekening gehouden met zaken waar de kinderen hun hele leven
plezier van hebben: de wereldtalen, leren leren en
leren ondernemen, filosofie, communicatieve vaardigheden, wetenschap en techniek, etc.
Bij dit alles speelt de maatschappelijke omgeving en
het bedrijfsleven een belangrijke rol. Buiten school is
veel meer kennis voorhanden dan in school, authentieke kennis en geen boekenwijsheid.
Voor meer informatie: www.davincizevenaar.nl
Stichting Liemers Novum
Dhr. Buhler en Toon Geluk (bestuur managers)
Voltastraat 21
6902 PT Zevenaar
tel. 0316-226514
SWV De Liemers
Bureau Onderwijszorg
Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
tel. 0316 - 34 16 18
www.swvdeliemers-po.nl/
Logopedie op Scholen De Liemers
Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
tel. 0316 - 34 37 30
logopedie@wsnsdeliemers.nl
www.swvdeliemers-po.nl/

augustus

Jeugdbescherming Gelderland
Eusebiusbuitensingel 20
6828 HV Arnhem
tel. 026 - 35 50 700
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Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:
tel. 0800 - 8051 (gratis)
Peuteropvang Zonnemaat (Humanitas)
p/a Kard. de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar
tel. 0316 - 34 32 36
www.kinderopvanghumanitas.nl/pszzonnemmat/672/
		
BSO Kleine Robbe (Humanitas)
Willem de Zwijgerlaan 52
6904 CM Zevenaar
tel. 0316 - 54 06 69
www.kinderopvanghumanitas.nl/bsokleinerobbe/266/
KDV De Maatjes (Humanitas)
Willem de Zwijgerlaan 52
6904 CM Zevenaar
tel. 0316 - 526445
http://www.kinderopvanghumanitas.nl/kdvmaatjes/267/
Jeugdgezondheidszorg
Charlotte van Gent ( schoolarts)
Jeugd- en vertrouwensarts
vragen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen
afsprakenlijn JGZ088 - 355 60 00

belangrijke adressen
Loket Maatschappelijke Ondersteuning / WMO
Voor zorg, ondersteuning en jeugdhulp kunt u terecht bij
het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente
Zevenaar.
Loket Maatschappelijke Ondersteuning
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar
E-mail: wmo@zevenaar.nl
Telefoon: (0316) 595 595
maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Het loket is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur
en op woensdagavond van 16.00 tot 19.30 uur.

IJsselgroep en Iselinge Hogeschool Onderwijsbegeleiding
Bachlaan 11
Postbus 277
7000 AG Doetinchem
tel. 0314 - 37 41 41
Liemers Centrum voor
Natuur- en Milieu-Educatie (NME)
Vestersbos 2
6901 BV Zevenaar
tel. 0316 - 52 77 43

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Postbus 10241
1301 BE Almere
tel. 036 - 533 15 00
voo@voo.nl
www.voo.nl
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
tel. 0900 - 1113111
(lokaal tarief)

