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INHOUD: 
1. Viering 100e leerling 

2. Start van de bouw 

3. Sportdag Zeewolde 

4. Ingelaste ouderavond groep 5/6/7 

5. De foto’s zijn binnen 

 

1. Viering 100e leerling 

Afgelopen woensdag is onze 100e leerling in het 

zonnetje gezet! Micaela Ouwerkerk, gestart in de 

Dikkie Dik klas, kreeg een shirt met daarop het 

schoollogo, haar naam en de vermelding dat ze 

“nummer 100” is. Samen met twee kinderen uit 

groep 5/6/7 en een vriendin uit de klas is ze 

daarna alle klassen langs geweest om namens de 

school te trakteren. Zoals u op de foto’s op de 

website kunt zien was dat een erg leuk werkje! 
 

2. Start van de bouw 

Misschien is het u opgevallen: De bouw zou 

beginnen in de meivakantie!?  

Door een wisseling van onderaannemers is de 

start uitgesteld naar week 20. Wel is men 

inmiddels begonnen met graven.  

Dat betekent niet dat we later klaar zijn. De 

datum van oplevering is nog steeds in december 

2011. Het betekent wel dat er in de bouwvak 

doorgewerkt gaat worden.  

De legging van de steentjes door de kinderen 

wordt natuurlijk ook later. U hoort van ons 

wanneer dat precies gebeurd.  

 
3. Sportdag Zeewolde 

Woensdag 25 mei is de jaarlijkse sportdag voor 

groep 5, 6 en 7. Omdat de overige leerkrachten 

uit Zeewolde dan ingezet worden voor de 

begeleiding zijn de leerlingen van de groepen 1 

t/m 4 vrij. 

De kinderen van groep 5, 6 en 7 krijgen volgende 

week een brief mee met daarin uitgelegd wat er 

gaat gebeuren op de sportdag, waar ze ’s 

ochtends heen moeten, en bij welke groep ze 

horen. In deze brief komt ook het rooster zodat 

u kunt zien waar u uw kind kunt vinden als u mee 

wilt kijken.  De sportdag is elk jaar een grote 

happening. Het thema is dit jaar atletiek.  
 

4. Ingelaste ouderavond groep 5/6/7 

Donderdagavond 21 april heeft er op school een 

ingelaste ouderavond plaatsgevonden voor de 

ouders van groep 5/6/7. Bij de directie kwamen 

signalen binnen van ouders die hun zorg 

uitspraken over de gang van zaken in de groep, Er 

zijn uiteindelijk veel wisselingen geweest in de 

groep en dat heeft zijn effecten.  

Het was een goede avond waarin ouders hun zorg 

hebben kunnen uitspreken. Genomen maatregelen 

als extra handen in de klas en andere 

groepsondersteuning zijn verwoord in een brief 

(maandag 8 mei) aan alle ouders van de groep.  

Daarnaast is afgesproken dat er vaker 

gecommuniceerd zal worden over de voortgang 

van zaken.  
 

5. De foto’s zijn binnen 

Een tijdje voor de meivakantie was de fotograaf 

op school. De foto’s die hij heeft gemaakt zijn 

inmiddels binnen. Komende week kunt u ze aan het 

begin van de woensdagochtend en vrijdagochtend 

komen bekijken en eventueel kopen.  Op de 

klassendeuren komen de exacte tijden en de 

plaats.  

De kosten: 

• Een vel foto’s    €7,50 

• Twee vellen foto’s   €9,00 

• Drie vellen foto’s   €10,00 

• Vier vellen foto’s   €12,00 

 

Bij de koop van alle vellen krijgt u de eventuele 

familiefoto gratis. Wilt u zoveel mogelijk gepast 

geld meenemen! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Het team van Kaleidoscoop 
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