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INHOUD:
1. Agenda komende weken.
2. Website bijgewerkt met
3. Hulp bij de workshops
4. Afsluiting schoolthema “wij zijn kanjers”
5. Coördinator luizen pluizen
6. Whatsappgroepen
7. Stagiaire groep 7
8. Landelijke staking.
1. Agenda komende weken
- Donderdag 14 september afsluiten van het thema “wij zijn kanjers”
- Vrijdag 15 september studiedag, alle leerlingen vrij.
- Donderdag 28 september schoolreisje groep 3 t/m 7.
- Vrijdag 29 september korfbaltoernooi groep 5.
- 4 t/m 6 oktober kamp groep 8.
2. Website bijgewerkt met…..
De gegevens van Partou zijn geactualiseerd.
3. Hulp bij de workshops.
Er hebben zich al een verschillende mensen aangemeld voor hulp op school, fijn is dat.
Het schema voor de was is klaar en in gang gezet. Volgende week gaan we inventariseren
wie zich opgegeven hebben met de daarbij behorende activiteiten. Helaas hebben we
voor de workshops nog niet voldoende ouders. De school groeit, dit betekent dat er zijn
ook meer workshops nodig zijn. Een aantal leerlingen uit groep 8 hebben aangegeven
naast een ouder een workshop te willen begeleiden. Wie zou nog meer willen helpen? U
mag dat mailen naar jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl . Ook graag als u al eerder
geholpen hebt en dat weer wil doen.
De ouderraad zoekt een ouder die deze activiteit zou willen coördineren, wanneer u dat
zou willen mag u dat ook naar het bovengenoemde mail adres mailen.
4. Afsluiting schoolthema “wij zijn kanjers”
Zoals u al in de uitnodiging verstuurd via de mail heeft kunnen zien is op donderdag
14 september om 14.45 uur de afsluiting van ons eerste schoolthema, graag tot dan.
5. Coördinator luizen pluizen.
Samantha van Zandvoort heeft jaren het luizen pluizen gecoördineerd. Wie zou dit van
haar over willen nemen? Voor meer informatie kan u terecht bij Jolanda van Duinkerken.
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6. Whatsappgroepen.
In verschillende groepen wordt gebruik gemaakt van een whatsapp groep om
groepsaangelegenheden te communiceren. Wanneer een groepsapp aangemaakt wordt
is het goed om ouders te vragen of zij willen deelnemen aan die groep.
7. Stagiaire groep 7.
Deze week is juf Denise gestart in groep 7. Zij zal er het hele jaar zijn van maandag t/m
woensdag.
8. Landelijke staking.
Op donderdag 5 oktober vindt er een landelijke staking plaats, informatie hierover volgt.
Dit heeft geen gevolgen voor het kamp van groep 8.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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