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Alternatief programma Carnaval 2019: 
 
Carnaval valt dit schooljaar midden in de voorjaarsvakantie. Op sommige scholen wordt hierdoor 
geen aandacht aan ‘carnaval’ besteed. Vanzelfsprekend laat onze school dit feest niet zomaar 
voorbij gaan en wordt met teamleden, de leerlingenraad en de MR nagedacht over een alternatief 
programma op vrijdagochtend 22 februari a.s. De carnavalsavond op donderdag 21 februari a.s. 
komt wel te vervallen, maar ook hiervoor komt een andere activiteit in de plaats. Binnenkort wordt u 
volledig geïnformeerd over het programma op de laatste vrijdag vóór de voorjaarsvakantie. 
 
Twee bijzondere activiteiten: 
 
Mad Science voor de groepen 3 t/m 8 op donderdag 17 januari jl. 
 
Het was weer een wervelende, techniekshow in de grote hal gepresenteerd door een zeer geleerde 
en bijzonder aparte professor: https://nederland.madscience.org/workshop.aspx  
Na de show zijn aan de kinderen inschrijfformulieren voor workshops over techniek uitgedeeld. 
Deze workshops worden na school in het technieklokaal gegeven. 
 
Voorstelling over Charles Lindberg voor de groepen 3 en 4: 
 
Op woensdag 9 januari hebben de leerlingen van groep 3 en 4 genoten van een leuke en leerzame 
workshop en voorstelling “De vliegende gek” over Charles Lindbergh, de eerste man die met een 
vliegtuig over de oceaan vloog van New York naar Parijs. In de workshop werd de inhoud van de 
professionele voorstelling met een prachtig decor aan de kinderen 
uitgelegd. https://www.uniekezaken.nl/event/de-vliegende-gek-2-2-3-2-2-2-2/ 
 
 
Een ‘dansdag’ voor alle groepen – 60 jarig bestaan van de school: 
 
Op vrijdag 12 april a.s. (de dag van de Koningsspelen) organiseert het CKE een dansdag voor alle 
kinderen van onze school. ‘s Morgens worden de dansen ingeoefend. ’s Middags, onder schooltijd, 
vindt een uitvoering voor ouders in de grote hal plaats. Met deze feestelijke dag wordt tevens 
aandacht besteed aan het 60-jarige bestaan van de school; extra uitgaven hiervoor komen 
rechtstreeks ten goede aan de kinderen (dus geen dure recepties e.d.). 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 23-01-2019 Filmavond groepen 4 t/m 8 

Donderdag 24-01-2019 Gevonden voorwerpen liggen uitgestald in de kleine hal: 14.30u 

Woensdag 30-01-2019 Inloopochtend groepen 1-2 

Woensdag 13-02-2019 Rapport 1 

Donderdag 14-02-2019  Rapportgesprekken 

Maandag 18-02-2019     Rapportgesprekken 

Donderdag 21-02-2019 Filmavond groepen 4 t/m 8 

Vrijdag 22-02-2019 ‘Alternatieve’ Carnaval;  
immers carnaval valt midden in de voorjaarsvakantie 

Voorjaarsvakantie Maandag 25 februari t/m vrijdag 8 maart a.s. 

https://nederland.madscience.org/workshop.aspx
https://www.uniekezaken.nl/event/de-vliegende-gek-2-2-3-2-2-2-2/


 

 
Op tijd komen is belangrijk: 
 
Komende week wordt extra aandacht besteed aan het op tijd komen in de les aan het begin van de 
schooldag. Kinderen die te laat komen verstoren de les en zelf zijn zij ook niet blij met de extra 
aandacht die zij dan krijgen. Ouders blijven verantwoordelijk voor het op tijd komen van hun 
kinderen; zelfs al zitten deze in hogere groepen. 
 
Gebruik van de ingang aan de Canisiuslaan: 
 
Het gebruik van de ingang aan de Canisiuslaan is alleen bestemd voor: 
 

- Ouders die hun kinderen naar Korein brengen of daar ophalen. 
- Ouders die onder schooltijd de school bezoeken (de poort is dan immers dicht). 

 
Hier is om veiligheidsredenen voor gekozen. Zo is er zicht op wie er wel of niet ‘welkom’ is.  
 
 
Foto’s van activiteiten kunt u vinden op de facebookpagina en de website van onze school. 
 
 
 
 
 


