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INHOUD: 
1. Eerste paal wordt eerste steen. 

2. 100e leerling 

3. Studiedag 21 april 

 

1. Eerste paal wordt eerste steen. 

Het is bijna zover: de bouw begint! De komende 

week zal de bouwplaats klaargemaakt worden 

waarna (in de meidvakantie) de 

graafwerkzaamheden starten.  

De start van de bouw wordt over het algemeen 

gevierd door het slaan van de “eerste paal”. Er 

wordt echter geboord. In overleg met de 

aannemer hebben we wat anders bedacht. Het 

blijkt dat onder de fundering steentjes liggen 

waar we iets mee kunnen. De maandag na de 

meivakantie worden er ruim 100 van deze 

steentjes geleverd. Elk kind van Kaleidoscoop 

krijgt er een en mag er zijn of haar naam 

opzetten en hem beschilderen. Op deze manier 

gaat elk kind letterlijk zijn of haar “eigen 

steentje bijdragen” voor de fundering.  

Uiteindelijk zijn de kinderen van Kaleidoscoop het 

fundament van de school! 

Het moment dat die stenen door de kinderen 

ingevoegd kunnen worden valt redelijk precies. 

Daarom is de datum nog niet bekend. U hoort van 

ons, want dat we daar een feestelijk moment van 

maken zult u begrijpen. 
 

2. 100e leerling 

Ongeveer gelijk met de start van de bouw mogen 

we de 100e leerling verwelkomen op Kaleidoscoop. 

Wie dat is houden we nog even geheim. Na de 

meivakantie start deze nieuwe leerling in de klas 

van juf Annette en Anita.  

Omdat het voor een 4-jarige leerling wel wat 

overdonderend is om meteen zo in de 

belangstelling te staan, houden we de 

feestelijkheid kleinschalig. Natuurlijk is er wel 

een verrassing en zullen de andere klassen ook 

merken dat het feest is.   

 

 

3. Studiedag 21 april 

Als reminder: Donderdag 21 mei aanstaande is er 

studiedag voor alle leerkrachten op Kaleidoscoop. 

De leerlingen zijn dan vrij! 
 

Een fijne vakantie gewenst! 

Het team van Kaleidoscoop 


