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INHOUD: 
1. Overzicht thema’s rest van het schooljaar  

2. Extra studiedag op 21 april 

3. 25 januari meester Hein in groep 5/6/7 

4. Aanbesteding! 

 

1. overzicht thema’s rest van het schooljaar 

Het leven van Jezus, 

gelijkenissen 

10-1-2011  

(6 weken) 

Carnaval (Schoolthema) 

 

Mode (Schoolthema) 

28-2-2011  

(2 weken) 

14-2-2011  

(4 weken) 

Groep 1/2 boerderij 

Groep 3 t/m 7 nieuw 

leven/ jonge dieren 

(Pasen) 

4-4-2011  

(3 weken) 

Groep 1/2 boerderij 

Groep 3 t/m 7 sporten 

9-5-2011  

(3 weken) 

Afrika (Schoolthema) 30-5-2011  

(4 weken) 
 

2. Extra studiedag op 21 april 

De extra studiedag is gepland op 21 april. Dit is 

de donderdag voor de meivakantie. Het team gaat 

dan aan de gang met nieuwe verordeningen rond 

“1- zorgroute”.  

De kinderen zijn die dag allemaal vrij. De datum 

is ook ingevoerd in de schoolagenda via de 

website. 

 
3. 25 januari meester Hein in groep 5/6/7 

Het was even wachten maar de kennismaking met 

meester Hein in de klas is op dinsdag 25 januari. 

Hij komt dan de hele dag in de klas samen met 

meester Aart. Als vaste klassenleerkracht begint 

hij op dinsdag 1 februari. Dan vervalt zijn opzeg 

termijn. Ook de eerste week op school draait hij 

de klas samen met meester Aart. 

 

 

 

 

 

4. Aanbesteding! 

Afgelopen woensdag is de aanbesteding geweest 

van ons eigen nieuwe gebouw. Dit is erg goed 

gegaan. De school kan gebouwd worden met 

daarin alle wensen die we hebben ten aanzien van 

het binnenklimaat. De expertise die daarbij 

geleverd is door BDG architecten uit Almere is 

daarbij heel belangrijk geweest. Men heeft de 

mogelijkheden goed ingeschat. 

Het resultaat: een gebouw van zeer hoge 

kwaliteit, CO2 gestuurd ventilatiesysteem, 

geavanceerde vloerverwarming, beweegbare 

zonwering en twee keer zoveel daglicht als het 

bouwbesluit vraagt. Kortom een gebouw dat ver 

uitstijgt boven de door de norm van de  overheid 

voor “frisse scholen”.  

Maandag hangen er in de gang foto’s van de 

buitenkant van de school. Die kunt u bewonderen. 

Ook de omgevingsvergunning van de gemeente is 

net binnen. Misschien heeft u dat gezien in de 

Actueel. Ons nieuwe adres wordt “gedempte 

gracht 25”. 

Dit betekent niet dat het werk nu stil ligt. Als 

team zijn we bezig met materialen op de vloer, 

tegels en verf. Er moeten kleuren gekozen 

worden.  

Voor het schoolplein is bureau Maris bezig met 

tekeningen. Dit gebeurt in samenspraak met ons, 

Panta Rhei en de gemeente. Ook dit proces 

vordert gestaag. Als team hebben we de 

tekeningen bekeken en van commentaar voorzien. 

Het definitieve ontwerp wordt begin maart 

verwacht. 

Al met al gebeurt er veel. Het zal fijn zijn als dit 

nog meer zichtbaar wordt… Zo gauw wij weten 

wanneer de bouw start hoort u dit van ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 


