
    
 

 
 
 
 
 

 
Met de herfst in aantocht, zitten we allemaal weer volop in het ritme. We hebben 
inmiddels genoten van een paar mooie nazomer weekenden en een aantal 
activiteiten is al achter de rug. Zo kijken we terug op succesvolle informatie en 
inloopavonden van 4 september. Met name de andere opzet op regulier, in 
combinatie met de jaarvergadering van onze oudervereniging, is voor herhaling 
vatbaar. Uit de verschillende kennismakingsgesprekken in de start van het 
schooljaar, horen we dat kinderen met plezier naar school gaan. Nog één weekje en 
dan weer Herfstvakantie! 

 
Voor de aankomende periode kunnen we gelukkig weer gebruik maken van onze 
gymleraar en beweegcoach Bas. Bas is onlangs afgestudeerd en zorgt voor 
inhoudelijk goed opgezette en afwisselende beweeg activiteiten voor alle groepen. 
De inzet van Bas kan plaatsvinden door de inzet van de werkdrukverlagende 
middelen.  
Bas stelt zich hier aan u voor: 
 

Hallo allemaal, 
 
Via deze weg wil ik mezelf graag even voorstellen. Ik 
ben Bas van der Schraaf en werk in de functie van 
beweegcoach voor Humankind kinderopvang en –
ontwikkeling. Ik vind het leuk om kinderen te 
begeleiden in hun ontwikkeling en daar het middel 
sport en bewegen voor te gebruiken. Vanaf 1 oktober 
2019 zal ik het bewegingsonderwijs verzorgen op IKC 
Carrousel. Naast mijn werk ben ik lid van 
voetbalvereniging A.V.W. ’66, ga ik graag op reis, hou 
ik van spelletjes en ben ik heel graag buiten. Samen 
gaan we er een sportief jaar van maken!   
 
 
 
Deze week heeft zich nog een nieuwe collega bij het team gevoegd. Petra Koenen 
zal een nieuwe impuls geven aan onze creatieve vakken: 

….en we zijn goed begonnen! 

Gymleraar Bas en cultuur juf Petra 
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Gevraagd…… 

 
Papieren eierdozen waar 6 of 10 eieren in kunnen met deksel…..in te leveren bij 
onze conciërge Benedict of de leerkracht van uw kind….. 
 

De studiedag van 12 september 
 

Afgelopen 12 september had het team een studiedag; op deze dag staat er meestal 
een actueel onderwerp centraal wat we met elkaar op zo’n dag kunnen uitdiepen; 
voor regulier was dat dit jaar De Plusklas (onze tijgers, als opvolging van onze 
Cheetah groep). De collega’s van de afdeling DaVinci hebben het landelijke congres 
voor Hoogbegaafdheid bezocht met de meest recente inzichten op dit gebied. Het 
was voor beide teams een zinvolle dag. 
  

 
      IKC Carrousel staat achter een gezonde school  !!!! 

We willen de kinderen op school bewust maken van gezond(er) eten en drinken.  
 
Woensdag Waterdag  
Kraanwater is ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentreren door 
het drinken van voldoende water.  
Op woensdag is onze waterdag. Buiten deze dag wordt het water drinken 
gestimuleerd.  
 

Woensdag waterdag 



Pauzes  
Er zijn twee pauzes per dag. Wij stimuleren het eten van fruit of een boterham.   
Vanaf 11 november krijgen we 3 x per week EU schoolfruit. De kinderen hoeven 
op die dagen geen fruit mee te nemen. Als kinderen het schoolfruit niet lusten, 
moeten ze zelf fruit van thuis mee nemen. Fruit voor fruit.   
 
Via de mail en/of klasbord zult u hiervan op de hoogte worden gesteld.  
In de week van 28 okt t/m  1 nov houden we de Week van Gezonde Pauze-Hap.  
De gezonde pauze snack staat dan centraal. Er zal dan in de klassen extra aandacht 
worden besteed aan het eten van gezonde voeding.  U wordt daar nog verder over 
geïnformeerd.  
 
Trakteren  
Bij het trakteren op school moet het uitgangspunt zijn dat een traktatie een extraatje 
is.   
Het liefst een zo gezond mogelijke traktatie.  
U kunt ook denken aan iets niet eetbaars. Stuiterballen, een pen of een ander klein 
cadeautje zijn ook een mogelijkheid. Probeer er op te letten dat een traktatie niet te 
veel is.  
 
Op http//gezondtrakteren.nl en http//:www.voedingscentrum.nl/nl/mijnkinden-
ik/naarschool/trakteren.aspx zijn leuke en gezonde traktaties te vinden.  
 

 

 
Op de Kardinaal de Jongstraat: 
  
Kinderboekenweek 2019: Reis mee! 
 

Vanaf woensdag 2 oktober is het grootste leesfestijn weer begonnen: de Kinderboekenweek. 
Dit jaar is het motto 'Reis mee!' en dat zal u vast niet ontgaan zijn afgelopen woensdag op 
IKC Carrousel. De Kinderboekenweek duurt tot en met vrijdag 11 oktober. 
Tijdens deze week zullen allerlei leesactiviteiten centraal staan. Zo zal de bovenbouw iedere 
dag komen voorlezen bij de peuters/kleuters. Klinkt er twee keer per dag het LeesAlarm 
(vraagt u thuis maar wat dit precies inhoudt), lezen de juffen en meester voor in een andere 
klas en zal vrijdag 11 oktober de Carrousel Voorleeswedstrijd gepresenteerd worden. Naast 
al deze activiteiten willen we de kinderen graag verrassen. Volgt u Klasbord voor alle 
leesactiviteiten. 
 
Wij gaan samen op boekenreis, 
De Kinderboekenweek-commissie. 
 
Op de Bizetstraat: 
De Kinderboekenweek 2019 gaat van start. Het thema is: Reis mee! 
Met alle Davinci groepen starten we donderdag 3 oktober met een gezamenlijke 
bijeenkomst. Op dat moment zal een aantal kinderen de opening verzorgen. 
 
Deze week gaan we verschillende dingen doen. Van werken over ons favoriete boek tot 
escaperooms, van knutselwerken tot het presenteren van reisverhalen. 
Het lezen in boeken staat deze week centraal. We gaan: voorlezen, stillezen, kilometerlezen, 
samen lezen. Samen boeken bespreken of presenteren staat ook op het programma. 

Kinderboekenweek 



 
Neem een favoriet boek mee voor de opening en voor de rest van de week laat je je gewoon 
verrassen. We gaan samen op reis in verhalen en boeken. Reis je mee? 
 
 

 
 
 

        
 
Maandag: 35 km fietsen naar Ede.  
We zagen onderweg Ede Airborne 75 jaar vrijheid van Arnhem 
op de Ginkelse heide . 
 
Alicia was gevallen heel pijnlijk maar niks gebeurt gelukkig. 
We hadden hele harde tegenwind maar het lukte gelukkig wel. 
Toen we er waren hadden we alle spullen uitgepakt en de 
bedden opgemaakt. 
Toen naar het bos levend Stratego gespeeld en waren we Hassan 
even kwijt ,gelukkig gevonden. 
We moesten takken verzamelen voor het kampvuur. 
Na het bos gingen we eten dit aten we: rijst met kip Macaroni-chilli 
Con Carne…. 
na het avondeten gingen we zwemmen in het zwembad met drie 
super leuke glijbanen. 
 
Dinsdag: Wakker om 8 uur in de ochtend gingen we eerst 
ontbijten met super lekkere dingen thee en melk als 
drinken. Toen werd er besproken wat we gingen doen 
SURVIVALLEN !!!!!! en toen waren we bijna allemaal vies 
geworden en toen zijn we terug gefietst .We moesten ons 
eerst afspoelen onder de  
tuinslang voor dat we naar binnen mochten om ons te 
douchen. 
En toen hebben we pannenkoeken gegeten SUPER 
lekker. Het was dinsdag avond ook bonte avond dus na 
het eten gingen we ons allemaal omkleden en 
opmaken…. 
Toen we waren verzameld moesten we teams maken en gingen we de  
´´Big kamp quiz spelen´´ ons team was 1ste met team 4 ( wij waren team 3)   
daarna hebben we bij het kampvuur broodjes en marsmello’s gebakken . 
Het was HEERLIJK en super leuk…..Toen gingen we slapen ……..zzz 
 
Woensdag:Wakker om 7:00 toen hebben we wentelteefjes als ontbijt gegeten  
en dat was weer super lekker gemaakt zoals elke ochtend en avond toen zijn we gaan fietsen  
Onderweg zijn we naar de dierentuin gegaan was super leuk met een rare haai dat was super tof … 
Na de dierentuin zijn we naar de Mcdonalds gegaan.Ongeveer 16.15 uur zijn we terug naar school 
gefietst. Meester Dave wilde zo graag naar huis dat hij heel hard fietste daarom waren juf Anouk 
Diego en Matin ons kwijt geraakt maar voorderest is het goed gegaan op school aangekomen stonden 
onze tassen enz. klaar.  
 
Met dank aan al onze hulp met heen en terug fietsen en dank aan juf Janet en  juf Anita voor het 
koken en verzorgen  
Gemaakt door : Amanda en Selina.  
 
Kamp DaVinci 2019; 
 
Groep 7/8 van DaVinci ging dit jaar weer gezellig op kamp richting Ede! 

Kamp  



In Ede hebben we van alles ondernomen! We gingen van een beetje vies naar heel erg smerig binnen 
een half uur en konden hier met z'n allen heerlijk om lachen! 
Onze bonte avond was er èèn om niet snel te vergeten, we hebben gedanst tot het aller-aller-aller 
laatste nummer en waren getuige van super optredens! 
We hebben ontzettend veel plezier gehad en willen dan ook iedereen bedanken die ons heeft 
geholpen om het kamp tot een succes te maken. 
Als we deze sfeer vasthouden wordt het een top jaar! 
 
 

Juf Anne heeft een zoontje gekregen! 
Op zaterdag 21 september is juf Anne 
bevallen van een gezonde jongen, Sepp! 
Sepp is om 4:02 geboren, woog bij 
geboorte 3590 gram en is 52 cm groot. Juf 
Anne en Sepp maken het allebei goed! 
Juf Anne en Sepp zullen snel een keertje 
op bezoek komen! 
Ouders of kinderen die graag een kaartje 
naar juf Anne willen sturen, kunnen het 
adres vragen bij Femke!  
 
Excursie! Expositie Leonardo DaVinci 
Alle drie de DaVinci-groepen zullen een bezoekje brengen aan de reizende 
tentoonstelling van Leonardo DaVinci in Ulft (Dru-fabriek). De tentoonstelling bestaat 
uit reproducties van DaVinci’s meest beroemde kunstwerken en tientallen uit hout 
gereconstrueerde uitvindingen. Middels een gids zullen de leerlingen een rondleiding 
krijgen en mogen ze zelfs diverse werken aanraken en bedienen!  
 
De drie groepen gaan op verschillende momenten naar de tentoonstelling.  
DaVinci Alpha: woensdag 6 november 10:45 – 12:15  
DaVinci Beta : woensdag 13 november 9:00 – 10:30 
DaVinci Gamma: woensdag 13 november 10:30 – 12:15 
 
Ouders die zouden kunnen rijden, kunnen zich opgeven bij de groepsleerkracht. Het 
is mogelijk om ook deel te nemen aan de expositie!  
Als het voor leerlingen in de omgeving van Ulft makkelijk is om direct bij de DRU te 
komen of daar opgehaald te worden, geef dat dan even door aan de 
groepsleerkracht. 
LET OP: de expositie van Alpha en Gamma eindigt pas om 12:15. Zij zullen pas 
tussen 12:45 en 13:00 op school zijn! 
 
Aalbers Wilk emballage sponsort een nieuwe robot! 
Dit jaar doen we met een tweede groep mee aan de First Lego League. De First 
Lego League is een internationale wedstrijd gebaseerd 
op LEGO voor leerlingen van 8 t/m 14 jaar. Bij deze 
wedstrijden moeten de deelnemende teams een 
volledig autonome robot (van LEGO) ontwerpen, 
programmeren en bouwen. 
Dat betekent naast een tweede tafel, verkregen via het 
Candea College in Duiven, ook een tweede robot. Onze 
nieuwe robot hebben we dit jaar gesponsord gekregen 
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van Aalbers Wilk emballage. Ontzettend bedankt! De kinderen hebben er ontzettend 
veel leerplezier van!  
 
De Vloer 
Sinds enkele weken is Podiumschool ‘De Vloer’ gestart 
met het geven van expressieve lessen aan de 
leerlingen. Iedere periode (van 5 à 6 weken) zal er een 
discipline centraal staan. 
Periode nu:     Dans (docenten Zoe en Lynn) 
Periode november/december  Theater (docent Caroline) 
Periode januari/februari   Tapdans/bodyclapping (docent Ruth) 
Periode maart/april  Musical (docent Silcencio – bekend van de 

musical ‘The Lion King’) 
Het laatste blok, na de meivakantie, hebben we nog niet ingedeeld. Dit zal 
gedurende het jaar verder vorm gaan krijgen.  
We zijn ontzettend blij met deze aanwinst in ons onderwijs! 
 

Gesprekkencyclus  
In de kalender, die aan het begin van het schooljaar verstuurd is, staat de 
gesprekkencyclus van DaVinci verkeerd. In oktober en november vinden de 
pedagogische gesprekken plaats. Voor ouders met broertjes en zusjes op DaVinci; 
noteer alvast woensdagavond 6 november. Dit is onze gemeenschappelijke 
‘spreekavond’.  
 
Voortgang vacature DaVinci Gamma 
Voor de zomervakantie is het ons niet gelukt om de vacature in DaVinci Gamma te 
vervullen. Om die reden heeft Jantien gekozen om ‘fulltime’ te starten in de groep. 
Enkele weken geleden is de vacature opnieuw uitgezet en hebben diverse 
kandidaten gesolliciteerd. De gesprekken volgen spoedig. We houden jullie op de 
hoogte. 
 
 
Audit op DaVinci 
Op dinsdag 5 november zal er een Audit plaats vinden op DaVinci. Wij hebben op 
eigen initiatief gekozen om een audit te laten uitvoeren; wij zijn erg benieuwd naar 
wat ‘goed’ gaat en waar onze kansen liggen. Wat houdt het kort in? Het team 
formuleert een eigen vraag waar de auditoren naar zullen kijken. Onderdeel van de 
audit, is naast een observatie in de klas, ook een interview met enkele leerlingen en 
ouders. Na de herfstvakantie zullen wij ouders en leerlingen hiervoor benaderen.  
 
Om alvast te noteren in de agenda! 
Op dinsdag 14 januari 2020 en donderdag 14 mei 2020 zullen er twee 
informatieavonden worden georganiseerd voor de ouders van DaVinci Zevenaar en 
Westervoort. Op deze avonden staan de volgende vragen centraal; ‘Hoe begeleid ik 
mijn hoogbegaafde kind op sociaal gebied?’ ‘Hoe ga ik om met de uitdagingen in de 
opvoeding van mijn hoogbegaafde kind?’  
De avonden zullen starten om 19:30. Op welke locatie (Zeenaar of Westervoort) de 
avonden gehouden worden, zal tegen die tijd nog worden gecommuniceerd. 
Sprekers van deze avonden zijn Desiree Houkema en Albert Kaput. Wellicht kennen 
enkele ouders Desiree Houkema nog van de vorige informatie-avond (in mei 2019).  



 
Vergeten jullie je niet op te geven voor de informatie-avond van 10 oktober? 
Pieter-Jan Buhler (bestuurder van Liemers Novum) zal de ontwikkelingen op 

het gebied van financiering binnen DaVinci toelichten. Ook is het doel om 
verdere stappen te zetten met de steunstichting! 

 
Nieuwe leesboeken over hoogbegaafdheid! 
Er zijn weer enkele nieuwe informatieboeken over 
hoogbegaafdheid toegevoegd aan onze eigen informatiekast. “De 
domste thuis” is een makkelijk, lezend boek over een moeder met 
hoogbegaafde kinderen. En in “Paul, ons hoogbegaafde 
wonderkind”, kun je het verhaal van Paul lezen hoe hij, als 
hoogbegaafde, de wereld heeft ervaren.  
 
Onze boeken zijn vrij voor iedereen om te lenen en te lezen. Vergeet het even niet te 
benoemen naar Femke of een leerkracht. Zo weten we waar de boeken blijven! 
 

Mocht je zelf nog boeken van ons thuis hebben, 
 vergeet ze dan niet te retourneren! 

 
Waarom “hoe was het op school?” geen goede vraag is 
Kinderen moeten al zo veel op school. Best logisch dat 
ze na een lange schooldag bij thuiskomst geen zin 
hebben om ook nog te ‘moeten’ kletsen. Dikke kans 
dat er op je vraag “Hoe was het op school” enkel een 
antwoord komt als “goed”, “stom” of “dat weet ik niet”. 
 
Toch ben jij als ouder benieuwd naar wat je kind de 
hele dag op school gedaan heeft. Logisch! Tijd om zelf 
in actie te komen, want net zo min als “goed”, “stom” 
of “dat weet ik niet” volstaan als antwoord, volstaat 
jouw vraag “hoe was het op school?”. 
 
Pak het dus zelf slimmer aan! 
 
In plaats van “Hoe was het op school” stel je open wie-
wat-waar-vragen over de schooldag van je kind. Dikke 
kans op meer antwoorden en een gezellig gesprek(je) 
met je kind als resultaat. Enkele vragen die je kunt stellen: 

 

 

Wat was het leukste wat je vandaag op school gedaan hebt? 

En wat was het stomste? 

Wat heb je vandaag gemaakt? 

Wat heb je vandaag opgeruimd? 

Wie heb jij geholpen vandaag? En wie heeft jou geholpen? 

Waar heb je heel hard om moeten lachen vandaag? 

Wat heb je op school iets gedaan waar je trots op kunt zijn? 

Met wie heb je gespeeld op school? Wat deden jullie? 



Wat was het raarste geluid dat je vandaag hebt gehoord? 

Als jij vandaag de juf of meester was geweest, wat had je dan anders gedaan? 

Wie heeft er veel gekletst vandaag? 

Welke ruimte of plek op school vind je het fijnst? 

Welke nieuwe dingen ben je nog van plan te gaan doen op het schoolplein? 

Wat hoop je dat je morgen gaat doen op school? 

 

 

 

 

Stichting Leergeld:  

Even wat info over stichting Leergeld. Leef je in de bijstand, of is je inkomen minimaal of heb 

je schulden, dan kan het zijn dat je bepaalde kosten kan krijgen via stichting Leergeld. Je 

kunt voor vragen terecht bij de Petra van den Brink (schoolleiding) of Jeannette van Muijden 

(schoolopleider) . Je kunt schoolgeld, schoolfoto’s en zo vergoed krijgen. Heb je vragen of 

wil je meer info meld je op school. 
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