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INHOUD: 
1. Oplevering van ons eigen gebouw 

2. Agenda komende weken  

3. Website bijgewerkt met…. 

4. Hulpouder fotografie 

5. Palmpasen 

6. Komende paasviering 

7. Wie heeft nog een walkman liggen? 

 

1. Oplevering van ons eigen gebouw 

Vrijdag 23 maart was het zover. De oplevering 

van onze eigen nieuwe school! Een gebouw waar 

we trots op kunnen zijn. Een gebouw waar we ons 

onderwijsconcept, waar zo hard aan gewerkt 

wordt, verder vorm kunnen geven! Dit hebben we 

als team samen gevierd. Zie de foto hieronder: 

 

 
 

Dit voelt voor ons als een fantastische mijlpaal! 

Bijna 5 jaar in “containers”, waar we na een 

vakantie kunnen beginnen met dweilen…. Het is 

een heerlijk gevoel dat dit bijna voorbij is.  

7 mei, de eerste dag na de meivakantie gaan we 

dat vieren met alle kinderen. Hoe we dat gaan 

doen is nog een verrassing! U zult daar zeker ook 

welkom zijn om ons nieuwe onderkomen te 

bekijken.  

3 juli vieren we van 17.00 tot 18.30 de officiële 

opening, Die is voor u als ouders,  voor genodigden 

en collega’s van andere scholen.  

Op de 4e juli vieren we de “mediadag”. U weet dat 

het inmiddels een traditie is geworden om op de 

laatste woensdag van het schooljaar een 

feestelijke afsluiting van het thema te 

organiseren. Dat waren tot nu toe de bosdag, 

circusdag, de stranddag en de Afrikaanse markt. 

Dit jaar zal die alleen voor de kinderen zijn. De 

avond ervoor zijn de ouders tenslotte welkom 

geweest! Denk niet dat u niet zult kunnen 

meegenieten! Dat zal zeker kunnen. Daarvoor 

hoeft u niet eens lijfelijk aanwezig te zijn…… Ook 

met die voorbereidingen zijn we druk bezig.  

U begrijpt, we gaan een drukke tijd tegemoet. 

Wel een spannende, en een waar we al heel lang 

naartoe geleefd hebben. Fijn dat u die met ons 

mee wilt maken. Het vertrouwen dat wij voelen in 

ons als team geeft de energie die daarvoor nodig 

is. Hartelijk dank daarvoor! 

 
2. Agenda komende weken 

De agenda is bijgewerkt met de nieuwe data voor 

de opening, en de feestelijkheden rond ons 

nieuwe gebouw. 

Verdere belangrijke data: 

4 april: Paasontbijt en viering op school 

5 april: Studiedag; alle leerlingen vrijdag 

6 t/m 9 april: paasvakantie 

13 april: Scoop nr. 15 
 

3. Website bijgewerkt 

Het heeft een tijdje stilgelegen, maar 

aanstaande maandag wordt de website 

bijgewerkt met foto’s van 

• De verjaardag van Dikkie Dik 

• De meester-juffendag 

• De carnavalsviering 

• Het bezoek van de kinderen aan ons 

nieuwe gebouw 

• Fanfare in de klas (groep 6/7) 

 
4. Hulpouder fotografie 

Regelmatig zijn er activiteiten op school die we 

willen vastleggen op de website. Is er een ouder 

die het leuk vindt om bij schoolactiviteiten 

gebeld te worden om foto’s te maken? Dat zou 

heel fijn zijn! Graag een mailtje naar 

info@icbkaleidoscoop.nl. 
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5. Palmpasen 

Het is al een heel oud gebruik om 

palmpasenstokken te maken. Heel vroeger vierde 

men het begin van de lente. Daarmee heeft de 

versiering van de palmpasenstokken 

waarschijnlijk eerst te maken gehad. Later 

werden de versieringen een verwijzing naar de 

verschillende gebeurtenissen in de Goede week, 

de week voor Pasen: 

U wordt van harte uitgenodigd voor de 

gezinsviering op 1 april en de Goede 

vrijdagviering op 6 april in Open Haven. Zie voor 

meer informatie de bijlage bij deze Scoop. Met 

behulp hiervan kunt u zich ook opgeven voor een 

broodhaantje. 

 

 
6. Komende paasviering 

Woensdag 4 april vieren we het paasfeest op 

school. Dit is onder andere met een paasontbijt. 

Met de kinderen is besproken wat ze lekker 

vinden om te eten bij het ontbijt. De ideeën  zijn 

op papieren eitjes geschreven, en hangen op 

woensdag 28 maart op de klassendeur. Wilt u hier 

een eitje van uitkiezen, en op de lijst schrijven 

wat u gekozen heeft? Op 4 april kunnen de 

kinderen meenemen wat er gekozen is voor het 

ontbijt.  

De paasvieringen erna worden in twee groepen 

gehouden. Eerst met de groepen 1/2 samen en 

daarna met de groepen 3 t/m 7.   

 
7. Wie heeft nog een walkman liggen? 

Voor de luisterhoeken in de onderbouw zoeken we 

mensen die nog een walkman hebben liggen (liefst 

met een adapter) die ze niet meer gebruiken. 

Daarop kunnen luister cd’s gedraaid worden die 

kleuters zelf kunnen gebruiken om naar boekjes 

te luisteren. In ons nieuwe gebouw is daar ruimte 

voor. Mocht u er nog een hebben, wilt u die geven 

aan een van de leerkrachten van de onderbouw? 

Een goede besteding van een apparaat dat u zelf 

misschien niet meer gebruikt. Hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 
 

 


